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Vec: Prieskum trhu – vyžiadanie cenovej ponuky  na zabezpečenie služieb 

bezpečnostného technika, požiarneho technika a  preventivára obce v zmysle 

legislatívnych požiadaviek 

 

 

Spôsob vykonania prieskumu trhu: elektronicky 

 

Predmet zákazky: Výberové konanie na zabezpečenie služieb bezpečnostného technika, 

požiarneho  technika  a  preventivára obce v zmysle legislatívnych požiadaviek 

 

 V zmysle zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 9 ods. 9 verejný 

obstarávateľ obec Bellova Ves č. 75, 930 52  zadáva zákazku na poskytnutie služby         

„ bezpečnostného technika, požiarneho technika a   preventivára obce   Bellova Ves“. 

 

 V prípade, že máte záujem sa verejného obstarávania zúčastniť, zašlite svoju 

cenovú ponuku podľa nasledovného zadania. 
 

Podrobný opis predmetu zákazky:  
 

1. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
Zabezpečenie činnosti bezpečnostného technika v zmysle Zákona NRSR č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení neskorších 

predpisov. 

2. Oblasť požiarnej ochrany 
Zabezpečenie činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o 

požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov. 

3.  Oblasť preventivára obce  
 Zabezpečenie činnosti preventivára obce v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 

 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, v 

 znení neskorších predpisov.  



      
Miesto dodávky: Obec Bellova Ves 

 

Termín plnenia predmetu zákazky: od 15. 11. 2015  

 

Podmienky účasti vo výberovom konaní: 
1) Žiadame   priložiť   nasledujúce   osvedčenia   resp.  oprávnenia  na  výkon  

jednotlivých činností: 

právnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

 Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoslovenskou platnosťou – Lektorské zručnosti pre 

školiteľov

 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  bezpečnostného technika 

 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany, 

alebo o odbornej spôsobilosti  na výkon špecialistu požiarnej ochrany 

2) Vydokladovať prax v uvedených oblastiach min. 5 rokov.(Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti, živnostenský list, obchodný register) 

3) Priložiť písomný súhlas s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k výzve. 

4) Referencie v uvedených oblastiach.služby požiarneho technika a BOZP technika. 

5) Uchádzač v cenovej ponuke uvedie: 

- názov firmy, adresu, kontaktnú osobu 

- telefónne číslo, faxové číslo 

- elektronickú adresu 

- IČO 

- DIČ 

- IČ DPH 

- bankové spojenie 

- číslo účtu 

 

Miesto plnenia: Obecný úrad Bellova Ves + príslušné objekty – viď príloha zmluvy 

 

Kritérium hodnotenia: - najnižšia cenová  ponuku za poskytovanie služieb technika 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a technika požiarnej ochrany (PO). 

 

Spôsob vzniku záväzku: Zmluva 

 

Cenovú ponuku zašlite elektronicky na email: fischer.starosta@gmail.com, 

obecbellova@gmail.com  v termíne do 15.10.2015. 

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu sa uskutoční 16. 10. 2015.  

O víťazovi  prieskumu trhu bude rozhodnuté na najbližšom zasadnutí OZ a bude 

vyrozumený len vybraný uchádzač. 

 

 

         Jozef Fischer v.r. 
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