VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky

„Výkon funkcie technika PO“
(Služby)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo :
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO :
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Kontaktná osoba : Ing. Gabriela Verebová
Telefón :
055 / 7208034
e-mail :
gabriela.verebova@kosicejuh.sk
2. Predmet obstarávania
2.1 Názov zákazky (služby):
„Výkon funkcie technika PO“
Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :
CPV kód 75251100 – 1 Požiarnické služby
2.2 Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb technika požiarnej ochrany zameraných
na zabezpečovanie ochrany pred požiarmi v rozsahu, za podmienok a spôsobom stanoveným
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vykonávacou
vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a ďalšími
súvisiacimi právnymi predpismi. Spracovanie a aktualizácia dokumentácie OPP.
Vykonávateľ v súlade s týmito právnymi predpismi zabezpečuje a vykonáva pre odberateľa tieto
služby na úseku OPP:
- určuje miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počet členov protipožiarnych hliadok
odberateľa,
- vypracováva, vedie a udržuje dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným
stavom, upresňuje dokumentáciu a dopĺňa ju po každej uskutočnenej zmene, minimálne raz ročne,
- v spolupráci so zodpovedným zamestnancom objednávateľa pripravuje a organizuje najmenej raz
ročne cvičný požiarny poplach,
- vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky v pravidelných intervaloch min. 1x za 3 mesiace
v objektoch a priestoroch objednávateľa, a to v podľa vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej
prevencii.
Objednávateľa kontroluje pravidelným vykonávaním preventívnych protipožiarnych prehliadok,
dodržiavaním predpisov ochrany pred požiarmi, hlavne:
a) či sú objednávateľom zabezpečené a vykonávané pravidelné kontroly stavu technických a
technologických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
b) či objednávateľ zabezpečuje podľa predpisov o ochrane pre požiarmi opatrenia na zabezpečenie
ochrany pred požiarmi v pracovnom čase a mimopracovnom čase,

c) či je zriadená ohlasovňa požiarov,
d) či sú nainštalované v určenom množstve a druhoch hasiace prístroje a ostatné požiarno-technické
zariadenia, či sú funkčné prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky
ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch odberateľa, ktoré
má v správe, vlastníctve alebo užívaní,
e) či sú označované a udržiavané trvalo voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty,
nástupné plochy a prístup k nim, rovnako ako prístupy k rozvodným zariadeniam,
f) vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok objednávateľa, a to najmenej raz za 12
mesiacov podľa § 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.. V prípade zmeny členov protipožiarnej
hliadky v medziobdobí, je objednávateľ povinný aspoň tri pracovné dni vopred preukázateľne
upozorniť vykonávateľa na uskutočnenie odbornej prípravy nových členov protipožiarnej hliadky
objednávateľa. Vykonávateľ preukázateľne zabezpečí overenie vedomosti členov protipožiarnej
hliadky,
g) vykonáva školenie novoprijatých zamestnancov, školenie ostatných zamestnancov min. 1x za 24
mesiacov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase min. 1x
za 12 mesiacov s overením vedomostí a vedúcich zamestnancov 1x za 24 mesiacov, školenie
zamestnancov, ktorí sa preradzujú na inú prácu, prechádzajú na iné pracovisko, alebo sa im mení
spôsob práce,
h) určuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách
technologických zariadení a pri opravách zariadení,
i) stanovuje protipožiarne opatrenia pre práce s nebezpečenstvom vzniku požiaru,
j) vykonávateľ vedie požiarnu knihu a predkladá ju zodpovednému zamestnancovi objednávateľa
minimálne raz za tri mesiace k podpisu,
k) zúčastňuje sa pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru, zabezpečuje odstránenie nedostatkov
uvedených v zápisnici štátneho požiarneho dozoru za účasti objednávateľa.
3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
preddavok neposkytuje.
4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Administratívna budova MÚMČ, Smetanova 4, Košice,
Spoločensko – relaxačné centrum, Milosrdenstva 4, Košice,
Stredisko verejno – prospešných prác, Pri bitúnku č. 5, Košice,
Športovo – zábavný areál, Alejová 2, Košice,
Administratívna budova, Alejová 2, Košice,
Zariadenie opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice.
5. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča obhliadku miesta poskytnutia služieb na predmetnú
zákazku. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Záujemca si môže
telefonicky dohodnúť obhliadku miesta poskytnutia služieb na predmetnú zákazku na t. č.
055/7208034, alebo e-mailom: gabriela.verebova@kosicejuh.sk.
6. Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo
telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k
obsahu predloženej ponuky.
b) Doklad o oprávnení vykonávať predmet zákazky, t. j. výpis z obchodného registra, resp. výpis zo
živnostenského registra, na ktorom musí byť zápisný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na
poskytnutie predmetu zákazky.
c) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon technika PO.

d) Cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
e) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
7. Termín plnenia predmetu zákazky: zmluva na dobu určitú 6 rokov
8. Platnosť cenovej ponuky : do 14.10.2018
9. Spôsob určenia ceny:
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto
výzvy ako cena maximálna s uvedením výšky DPH za celý predmet zákazky.
b) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s poskytnutím
predmetu zákazky.
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je
platiteľom DPH.
10. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 600,00 bez DPH (2 100 € /rok bez DPH).
11. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená
a označená údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „ súťaž neotvárať „
- heslo „Výkon funkcie technika PO“
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom do 05.10.2018 do 12.00 hod.
na adresu verejného obstarávateľa : Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za službu
bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle ZVO,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným
obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 ZVO,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
- každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho
ponuky,

-

-

-

úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli.
proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle ZVO,
všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,
ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote
na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie
tohto verejného obstarávania,
ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 6
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v
slovenskom jazyku,
každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

Košice, 27.09.2018

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

