
                   „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 
 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 
 

Verejný obstarávateľ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. 
Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet 
zákazky: 
 

     „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“ 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
     
      Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
      IČO: 42118727  
      Sídlo:  P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
 
      Kontaktná osoba:  Ing.Grič  Miroslav  
      Telefón:  038/532 67 50         
      e-mail: moj-domov@moj-domov.sk   
      Internetová adresa:  www.moj-domov.sk 

 
2. Predmet  zákazky 

 Zákazka na dodanie - poskytnutie služby 
 

3. Názov predmetu zákazky 
Verejný obstarávateľ požaduje: „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“  podľa 
potreby zariadenia – Príloha č. 1. 

 
4. Rozdelenie predmetu zákazky 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky  
5. Opis predmetu  

Zabezpečenie  prác na úseku civilnej ochrane obyvateľstva 
 organizácia „ MÔJ DOMOV“, ZSS  v  Topoľčanoch,  P.O. Hviezdoslava 66 , 955 01 
       Topoľčany 
 prevádzka Prašice, Slnečná  734/108, 956 22  Prašice       
  

6. Miesto dodania predmetu  zákazky 
„MÔJ   DOMOV“   Zariadenie  sociálnych  služieb  Topoľčany, P. O. Hviezdoslava  66, 
955 01  Topoľčany.  
      



7.   Spoločný slovník obstarávania  /CPV/ 

Hlavný predmet : 713 17200-5, 752 220000-8 
 

8.    Predpokladaná  cena 
       Hodnota v EUR   
 
9.   Obsah ponuky 

a) Úradne    osvedčená     fotokópia    aktuálneho  dokladu  podľa   §26 ods. 1 
písm. f) – je oprávnený  dodávať tovar, uskutočňovať  stavebné  práce alebo  
poskytovať  službu   dokladom  o  oprávnení  podnikať (predmet činnosti 
musí byť v súlade s predmetom zákazky)  alebo dokladom  o zapísaní v  
profesijnom zozname  vedenom  profesijnou organizáciou.           

 
b) Predmet zákazky /príloha č. 1/ 
c) Návrh uchádzača na plnenia kritéria  / príloha č.2/ 
d) Návrh zmluvy 
 
 
 

10. Predloženie ponuky 
 

a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu:  
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
označenie ponuky:  „  NEOTVÁRAŤ „    

 
b) lehota na predkladanie ponúk: 29.04. 2015 do 12.00 h.  
c) otváranie obálok:  29.04. 2015 o 13,00 h.   

 
          Ponuka bude predložená  poštou. 
           

 Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.  
 
11. Trvanie zmluvy 
       Výsledkom zadania zákazky bude uzatvorenie zmluvy na poskytovanie služby v zmysle § 

269 ods.2 a násl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka  na obdobie 12 mesiacov.  
 

12. Kritérium na hodnotenie 
 Najnižšia cena s DPH.  
  

13. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 
 Ing.Miroslavav  Grič 
 Kontakt: 038/ 532 67 50 
 

14. Ďalšie informácie   
 Na  základe  určených kritérií  na  vyhodnotenie  ponúk  bude určený úspešný uchádzač,  
 s ktorým       bude  uzatvorený zmluvný vzťah.     

 



  Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude 
oznámený   výsledok poštou. Uchádzači, nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im 
vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 
Štatutárny zástupca organizácie   
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
 

       Topoľčany,  24.04.2015  
 
        

 



 

 

Príloha č. 1 
Predmet zákazky:  „Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“ 
 
 
 
Zabezpečenie dokumentácie civilnej ochrany v rozsahu 
Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva 

Cena za službu s DPH 

 Vypracovanie analýzy možného ohrozenia  

 

 Vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany objektu 
a pravidelná aktualizácia v zmysle legislatívy CO 

 Dodatočné školenie novoprijatých zamestnancov 

 Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti CO  

 Účasť na kontrolách 

 Školenie zamestnancov objektu k problematike 
„Príprava zamestnancov na sebaochranu 
a vzájomnú pomoc a poskytovanie prvej 
predlekárskej pomoci.“ 

 

 
 
 
 
V   ...............................                                Poskytovateľ: ................................. 
 



Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 
 
Príloha č.2 
 
 

PONUKA 
 

predložená  na predmet zákazky 
 

„Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“ 
 
 

pre verejného obstarávateľa 
 

„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 

 
Predkladá uchádzač 

 
Obchodný názov 
uchádzača  

Adresa sídla  

IČO  

IČ DPH SK 
(ak uchádzač nie je 
platcom DPH, 
upozorní) 

 

Meno štatutárneho 
zástupcu uchádzača  

Kontaktná osoba 
pre účely tohto 
verejného 
obstarávania 

 

Kontakty Štatutárneho zástupcu 
uchádzača 

Kontaktnej osoby 
uchádzača pre účely tohto 
verejného obstarávania 

Telefón ( mobilný )   

Fax   

E-mail  
Internetová adresa   

 
 
V ......................., dňa ...................... 

                                                                                                                
                                                                                                               
        ................................................................... 

                                                                                                         ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 
                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     

       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 
             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 



 
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 
 
Príloha: č. 2 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 
Verejný obstarávateľ 
„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 
 
 
Predmet zákazky  

„Zabezpečiť civilnú ochranu obyvateľstva“ 
 

  
 
Uchádzač ....................................................................................................................................... 
     (Obchodné meno a sídlo uchádzača) 
 
 
Kritéria na hodnotenie ponúk 

 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH ..................  
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky) 

 
 
 
 
 
Celková cena za predmet zákazky v € s DPH za 12 mesiacov 
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním 
predmetu zákazky) 

 

 

  
 
 
 
 
V .............................. dňa .................... 
 

         
                                                                                                       

          ................................................................... 
                                                                                                         (titul, meno, priezvisko štatutárneho 

                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     
       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 

             Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 
            



 

 

Zmluva na  poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany 
obyvateľstva 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov 
 

I. 
                                                                   Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:  Názov: „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
 Sídlo: P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
 Zastúpený: Ing. Vierou Bútorovou, riaditeľkou  
 IČO: 42118727 
                                 DIČ: 2022567723 
 Bankové spojenie: štátna pokladnica 
 Číslo účtu: 7000324613/8180 
 (ďalej len objednávateľ) 
 

Poskytovateľ:  Názov:  
 Sídlo:  
 Zastúpený:  
 IČO: 80241 
 Bankové spojenie: 
 Číslo účtu:  
 (ďalej len poskytovateľ) 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa zabezpečovať vypracovanie 
dokumentácie civilnej ochrany (ďalej len CO) v rozsahu Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích 
vyhlášok a to spôsobom uvedeným v tejto zmluve a za dodržiavania právnych noriem platných 
v Slovenskej republike. 

 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje v mene objednávateľa plniť úlohy na úseku CO v súlade s platnou 

legislatívou Slovenskej republiky. 

III. 
Miesto a čas plnenia 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v čl. I. tejto zmluvy priebežne odo dňa po 

uzavretí tejto zmluvy. Presné termíny výkonu služieb poskytovateľa spočívajúce v poskytovaní 
konzultácií, doplnenia dokumentácie a pod. budú určované na základe vzájomných dohôd 
medzi objednávateľom a poskytovateľom.  

 
2. Miesto plnenia v oblastiach CO sú objekty:  

- „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
  P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 
- prevádzka Prašice, Slnečná 734/108, Prašice. 



 

 

 
IV. 

        Cena poskytovaných služieb 
 

1. Cena za poskytnutie služby v oblasti CO je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako celková cena.  

 
Príloha: č.1 

 
Zabezpečenie dokumentácie civilnej ochrany v rozsahu 
Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva 

Cena za službu s DPH 

 Vypracovanie analýzy možného ohrozenia  

 

 Vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany objektu 
a pravidelná aktualizácia v zmysle legislatívy CO 

 Dodatočné školenie novoprijatých zamestnancov 

 Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti CO  

 Účasť na kontrolách 

 Školenie zamestnancov objektu k problematike 
 
„Príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú 
pomoc a poskytovanie prvej predlekárskej pomoci.“ 

 

 
 
 
2. Platby budú realizované na základe tejto zmluvy formou fakturácie. Faktúry musia obsahovať 

náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa 
doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej 
sumy z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa.  
 

 
V. 

Povinnosti poskytovateľa 
 
 
1. Poskytovateľ zodpovedá za bezchybné plnenie predmetu tejto zmluvy. V prípade nedostatkov 

v jeho plnení zistených objednávateľom alebo inými príslušnými orgánmi na úseku CO je 
poskytovateľ povinný tieto nedostatky bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

 
2. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na 

profesionálnej úrovni a chrániť záujmy objednávateľa. 
 
3. Poskytovateľ je povinný aj po ukončení platnosti tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť 

o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri spracovávaní a vedení dokumentácie. 
 
 



 

 

VI. 
Povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi všetky informácie, údaje a doklady, ktoré 

sú potrebné pre plnenie zmluvy. Súčasne sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať 
s poskytovateľom a umožniť mu za účelom plnenia činnosti podľa predmetu tejto zmluvy vstup 
do priestorov svojich objektov. 

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi včas termín každej kontroly príslušného 

orgánu na úseku CO najmenej 7 pracovných dní pred jej nahláseným začiatkom, umožniť 
poskytovateľovi účasť na každej kontrole a zabezpečiť jeho účasť pri prerokovaní zápisnice 
z každej kontroly. 

VII. 
Ostatné podmienky 

  
1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom včas poskytovať všetku potrebnú súčinnosť, a to najmä 

oznámiť skutočnosti, informácie a predložiť listiny, ktoré sú nutné pre plnenie predmetu tejto 
zmluvy. 

 
2. Prípadné spresnenia vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ako aj akákoľvek ďalšia, 

v tejto zmluve neupravená spolupráca zmluvných strán, sa uskutoční na základe dohody 
zmluvných strán. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy. Ak jedna zo zmluvných strán 

poruší svoje povinnosti a spôsobí tak škodu druhej zmluvnej strane, má dotknutá strana právo 
na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu. 

 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy 

sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i keď ide o vzťah subjektov, ktorý nespadá pod 
vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka, príp. ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
3.  Zmluva je  vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží  objednávateľ tri 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 
 
4.  Zmluva   nadobúda   platnosť dňom   jej   podpisu  oboma  zmluvnými stranami.   
     Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni  jej zverejnenia na web stránke organizácie. 
 
5.  Zmluva sa uzatvára  na  dobu určitú do: ....................... 
     Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby:  
      a/ kedykoľvek písomnou  dohodou  strán uzavierajúcich  túto zmluvu  k dohodnutému termínu, 
      b/ odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa kedykoľvek bez uvedenia dôvodu 
      Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane 
        
6.  Poskytovateľ  súhlasí  s podmienkami  súťaže  určenými obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom. 
 



 

 

7.  Zmluvné  strany  vyhlasujú, že  sa  so  zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na  znak  
čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 

V  ......................., dňa:                                                       V Topoľčanoch, dňa:  

                                                                    

 
 

.......................................                                                        ....................................... 
         poskytovateľ                                                                          objednávateľ                                    
                                                                                            Ing. Viera Bútorová, riaditeľka                                                 
  
                                                                                                                                                                  
    
 
 
 
 


