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
„Služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany“
1.Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Sídlo: Ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 103 004
Kontaktná osoba: SDKSvN - Ing. Dana Vaňová,
Telefón: 037-6525003
E-mail: dana.vanova@sdn.sk
Adresa hl. stránky VO (URL):
2.Predmet zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie:
a) Služby bezpečnostného technika v zmysle Zákona NRSR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b) Služby technika požiarnej ochrany v zmysle Zákona NRSR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Názov predmetu zákazky
Služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
4.Opis predmetu zákazky
Bezpečnostný technik bude pre objednávateľa zabezpečovať plnenie úloh v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci porovnávaním skutočného stavu na pracoviskách a v priestoroch
objednávateľa s platnými právnymi normami, upozorňovaním na disproporcie, navrhovaním
spôsobov odstránenia nedostatkov a vedením dokumentácie.
Technik požiarnej ochrany bude pre objednávateľa zabezpečovať plnenie týchto úloh: vykonávanie
preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy
protipožiarnych hliadok, vypracovávanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade
so skutočným stavom, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Uchádzač musí preukázať odborné vedomosti, znalosť a schopnosť uplatňovať právne predpisy
a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
Presný opis predmetu obstarávania tvorí Zoznam pre ocenenie položiek - príloha č. 1 k tejto výzve.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 71317200-5
6.Miesto dodania predmetu zákazky
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. Pešieho pluku 1, Nitra
7. Termín plnenia
Doba výkonu je 1 rok od 1.2.2021-31.1.2022

Obhliadka miesta výkonu predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vzhľadom na miesto a povahu predmetu zákazky uchádzačom / záujemcom odporúča
obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili potrebný rozsah činností a získali potrebné
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala
celý objem potrebných činností na realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na
ťarchu záujemcu. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu
zákazky, si dohodnú vopred dátum a presný čas obhliadky u kontaktnej zodpovednej osoby.
Kontaktná osoba: Ing. Dana Vaňová
tel. č.: 037 65 25 003
Obhliadka miesta výkonu zákazky sa uskutoční v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00 hod. po
predchádzajúcom telefonickom dohovore u kontaktnej osoby na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

8. Predpokladaná hodnota zákazky
1 440,- Eur vrátane DPH
9. Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie dodávky
Trvanie zmluvy od 1.2.2021 do 31.1.2022
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Maximálne
schválené finančné prostriedky sú vo výške 1 440,- € s DPH. Verejný obstarávateľ neposkytuje
žiaden preddavok úspešnému uchádzačovi a úspešný uchádzač nie je oprávnený podmieňovať svoje
plnenie žiadnym poskytnutím zabezpečenia a/alebo plnenia zo strany verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať takú cenovú ponuku, ktorá bude vyššia ako
vyššie uvedené schválené finančné prostriedky vyčlenené na tento predmet zákazky.
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia - dokladom o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Záujemca alebo uchádzač z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy
nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti
aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. f)
ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca/
uchádzač z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá doklad,
resp. čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

Cenové ponuky zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: dana.vanova@sdn.sk do 25.1.2021 do
8:00hod. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť heslo: „Služby bezpečnostného technika
a technika požiarnej ochrany, pre Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre“
Obsah cenovej ponuky:
- Špecifikácia predmetu zákazky (príloha č. 1)
- Doplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č. 2)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk.
Cenová ponuka musí obsahovať: dátum, pečiatku a podpis. Do cenovej ponuky prosím jasne
uveďte či ste, alebo nie ste platca DPH. Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude
zaradená do určenia predpokladanej hodnoty zákazky ani do vyhodnotenia cenových ponúk.
Upozornenie: Tento prieskum trhu môže V I E S Ť k uzavretiu zmluvného vzťahu. Vzhľadom na
túto skutočnosť budú subjektom, ktoré predložili cenové ponuky, v prípade vyhodnotenia prieskumu trhu,
oznamované výsledky vyhodnotenia prostredníctvom e-mailu. Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena
za celý predmet zákazky s DPH.

Konflikt záujmov:
Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané
opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov. Ak nebude možné
odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie
zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej
povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa
§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
Ochrana osobných údajov:
V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje
fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov
fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného
obstarávania.
Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v § 28 a nasl. zákona o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj
súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených
v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď
ponuku predkladá skupina dodávateľov.
V Nitre, dňa 5.1.2021

Podpis štatutárneho orgánu:
Mgr. art. Martin Kusenda
riaditeľ SDKSvN
Prílohy:
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo.

Zoznam pre ocenenie položiek

Príloha č.1

Predmet zákazky: Služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany,
Obdobie: 1.2.2021 – 31.1.2022
P.č. Položka
Merná
Predpokladané Cena Výška Cena Celková Celková
predmetu
jednotka množstvo po za MJ DPH
za
cena v € cena v €
zákazky
dobu trvania v
€ v € za MJ v bez
s DPH
zmluvy
bez
MJ
€ s DPH
DPH
DPH
1.
Bezpečnostný mesiac
12
technik
2.
Požiarny
mesiac
12
technik
3.
Spolu
x
X

Celková cena za predmet zákazky:
Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH ..........................
DPH za predmet zákazky v € ..........................
Celková cena za predmet zákazky v € vrátane DPH ..............................

V ........................................
Dňa: ...................................

Pečiatka, podpis:

