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Výzva na predkladanie ponúk 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) 

 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. 
d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 
§ 117 zákona dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky. 
 
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie:                        Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Adresa organizácie: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO:                               42337402 
Zastúpená: Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka 
Krajina:                         Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie: http://www.nppc.sk 
 
Kontaktná osoba:  Mgr. Lucia Švecová 
Telefón:  +421 901 785 457 
E-mail:                             lucia.svecova@nppc.sk 
 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na 
predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 
 
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Názov zákazky: Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného 

bezpečnostného technika so zabezpečením kontrol prenosných 
hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc 
a súvisiacich doplnkových služieb a tovarov                                  

Druh zákazky:  Služby 
Hlavné miesto plnenia:   Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky a jeho organizačné útvary a 
pracoviská  

 
NUTS kód:  SK0 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
75251100-1 Požiarnické služby 
75251110-4 Prevencia proti požiarom 
71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci 
71317210-8 Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 
35111000-5 Protipožiarne zariadenia 
35111300-8 Hasiace zariadenia 
35111320-4 Prenosné hasiace zariadenia 
44482200-4 Požiarne hydranty 
71632000-7 Technické skúšky 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov,  zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
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znení neskorších predpisov, zabezpečenie kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky 
MV SR č. 719/2002 Z. z., kontroly a tlakových skúšok požiarnych hadíc, a kontroly hydrantov v zmysle 
vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z, pre NPPC a jeho organizačné útvary a pracoviská. 
 
Stručný opis činnosti požiarneho technika: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, pre NPPC a jeho organizačné útvary a pracoviská, 
definované v prílohe č. 1 Výzvy, v nasledovnom rozsahu: 
a) výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok, organizácia nácviku požiarneho poplachu a jeho  

vyhodnotenie; 
b) vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi a jej implementácie do praxe na jednotlivých  

pracoviskách; 
c) spolupráca s vedúcimi zamestnancami objednávateľa pri odstraňovaní zistených závad; 
d) upozorňovanie vedenia jednotlivých pracovísk na potrebu odborných prehliadok a odborných  

skúšok hlavne elektrických zariadení, komínov, požiarnych zariadení, dodržiavanie zákazu fajčenia 
a riziká manipulácie s otvoreným ohňom; 

e) výkon školení zamestnancov, vstupných školení, periodických školení a školení o ochrane pred 
požiarmi spojených s prácami v obdobiach zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a odbornej 
príprav protipožiarnych hliadok na jednotlivých pracoviskách, pričom je možnosť vykonať časť 
školení elektronickou formou (cca 315 osôb) a časť školení písomnou formou (cca  215 osôb). 

f) zabezpečuje pre Objednávateľa plnenie všetkých ostatných povinností v zmysle Zákona o OOP a 
ostatných vykonávacích právnych predpisov 

 
Stručný opis činnosti autorizovaného bezpečnostného technika: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, pre NPPC a jeho organizačné útvary a pracoviská, definované v prílohe č. 1 Výzvy, 
v nasledovnom rozsahu: 

a) kontrola pracovísk z hľadiska dodržiavania predpisov BOZP;  

b) poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti BOZP, predkladanie návrhov na riešenie stavu 
BOZP (úprava pracovísk, činností, zariadení), predkladanie harmonogramov a návrhov na 
odstraňovanie nedostatkov 

c) vedenie dokumentácie o BOZP a jej implementácie do praxe na jednotlivých pracoviskách;  

d) spolupráca s vedúcimi zamestnancami objednávateľa pri odstraňovaní zistených závad;  

e) spolupráca s vedúcimi zamestnancami objednávateľa pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, 
následné preškolenie zamestnancov konkrétneho pracoviska;  

f) upozorňovanie vedenia jednotlivých pracovísk na potrebu odborných prehliadok a odborných 
skúšok vyhradených technických zariadení, dodržiavanie zákazu fajčenia, upozorňovanie na riziká 
spojené s prácou zamestnancov zistených pri pravidelných kontrolách pracovísk; 

g) výkon školení zamestnancov a oboznamovanie zamestnancov v stanovených termínoch 
problematike BOZP, výkon vstupných oboznámení, periodických oboznámení na jednotlivých 
pracoviskách, pričom je možnosť vykonať časť školení elektronickou formou (cca 315 osôb) a časť 
školení písomnou formou (cca 215 osôb). 

h) písomne vypracuje, pravidelne vyhodnocuje a podľa potreby aktualizuje postup pre prípad 
záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci  

i) eviduje a registruje pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania, ohrozenia 
chorobou z povolania: 

 metodicky  usmerňuje vedúcich zamestnancov pri zavedení evidencie pracovných úrazov, 
iných úrazov, nebezpečných udalostí na pracovisku, 

 spisuje záznam o registrovanom pracovnom úraze v spolupráci s príslušnými vedúcimi  

 zamestnancami 
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 spisuje oznámenie poistnej udalosti v spolupráci s príslušnými vedúcimi zamestnancami, 

 spolupracuje pri zasielaní záznamov o registrovaných pracovných úrazoch na príslušný 
krajský Inšpektorát práce a do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, a.s., 

 spolupracuje pri zasielaní oznámenia poistnej udalosti do príslušnej pobočky Sociálnej 
poisťovne, a.s., 

 spolupracuje pri zasielaní záznamov o registrovanom pracovnom úraze do príslušnej pobočky 
zdravotnej poisťovne v prípade vyžiadania, 

 vedie centrálnu evidenciu pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb  z povolania, 
ohrození chorôb z povolania,  

 zúčastňuje sa na zisťovaní príčin vzniku závažného pracovného úrazu /ťažkej ujmy                              
na zdraví, 

 komunikuje so štátnou správou v oblasti inšpekcie práce pri vzniku závažného pracovného 
úrazu /ťažkej ujmy na zdraví/, 

 zúčastňuje sa na vyšetrovaní závažných pracovných úrazov / ťažkých újm na zdraví 
inšpektorátom práce, 

 pripravuje poškodenému zamestnancovi objednávateľa doklady potrebné pre uplatnenie si 
náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre Sociálnu poisťovňu, 

 pripravuje podklady pre ošetrujúceho lekára poškodeného zamestnanca objednávateľa ku 
klasifikácii pracovného úrazu 

j) spolupracuje pri príprave a výkone auditov a preverovaní týkajúcich sa oblastí BOZP vykonávaných 
v rámci organizácie objednávateľa (napr. ISO audity a pod.), 

k) zabezpečuje neobmedzenú konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP prostredníctvom 
emailových správ a telefonicky 

l) zabezpečuje pre Objednávateľa plnenie všetkých ostatných povinností v zmysle zákona o BOZP a 
ostatných vykonávacích právnych predpisov 
 

Celkový počet zamestnancov v NPPC je 530 osôb. Tento počet je len orientačný a uchádzač musí vo 
svojej ponuke rátať aj s prípadným nárastom alebo poklesom počtu zamestnancov o +-10%.  
 
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia s plnením predmetu zákazky vrátane 
dopravných nákladov. 
 
Stručný opis činnosti súvisiacej so zabezpečením kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych 
hydrantov a požiarnych hadíc: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV 
SR č. 719/2002 Z. z., kontroly a tlakových skúšok požiarnych hadíc, a kontroly hydrantov v zmysle 
vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z, pre NPPC a jeho organizačné útvary a pracoviská, definované v prílohe 
č. 1 Výzvy, v nasledovnom rozsahu: 

a) kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov  (1 x za 12 mesiacov); 

b) opravy a plnenie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (v zmysle platnej legislatívy); 

c) tlakové skúšky nádob prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (v zmysle platnej legislatívy);   

d) kontrola požiarnych hydrantov a tlakových skúšok požiarnych hadíc (1x za 12 mesiacov); 

e) prípadné dodávky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov + príslušenstva; 

f) prípadné dodávky požiarnych hadíc a hydrantov + príslušenstva; 

g) opravy zistených nedostatkov; 
 
Predpokladaný počet hasiacich prístrojov a súčasný stav: 
Verejný obstarávateľ disponuje hasiacimi prístrojmi nasledovných výrobcov v predpokladanom počte 
kusov: 
PHP práškový 1 kg  - do 30 ks 
PHP práškový 2 kg - do 30 ks 
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PHP práškový 6 kg - do 400 ks 
PHP CO2 2 kg  - do 30 ks 
PHP CO2 5 kg - do 300 ks 
PHP vodný 9l - do 10 ks 
PHP CO2 S 1x30 - do 2 ks 
 
Výrobcovia PHP: 
1. Kodreta 
2. Kovoslužba 
3. CSQ 
4. Červinka 
5. HASPO 
6. GLÓRIA 
7. SIEL 
8. BAVÁRIA 
9. ALBECO 
10. HTB Vítkovice (ETS Vítkovice) 
11. Neuruppin 
 
Predpokladaný počet požiarnych hadíc: 
Verejný obstarávateľ disponuje požiarnymi hadicami do 100 ks. 
Predpokladaný počet požiarnych hydrantov: 
Verejný obstarávateľ disponuje požiarnymi hydrantmi do 100 ks. 
 
Všeobecné informácie opisu predmetu zákazky: 
Na základe poskytnutých služieb, súvisiacich s činnosťou požiarneho technika, autorizovaného 
bezpečnostného technika a so zabezpečením kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, 
požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc, a v zmysle definovaného rozsahu týchto služieb, môže 
vzniknúť potreba poskytnutia ďalších doplnkových služieb, dodávky ďalších nových označení či výmeny 
poškodených hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a hydrantov a dodávka nových hasiacich prístrojov, 
požiarnych hadíc a hydrantov. Nakoľko však nie je možné vopred predvídať, v akom rozsahu a počte 
bude nutné poskytnúť doplnkové služby a doplniť nové označenia, príp. vymeniť staré zariadenia za 
nové, verejný obstarávateľ požaduje naceniť poskytnutie doplnkových služieb a dodávku nových 
označení a nového zariadenia jednotkovou cenou za 1 kus, podľa Prílohy č. 3 Výzvy, a podľa týchto 
jednotkových cien bude následne fakturovať poskytovateľovi služieb poskytnutie doplnkových služieb 
aj dodávku nových označení a nových zariadení, ktoré sú súčasťou takto poskytnutých služieb. 
 
III. OBSAH PONUKY/PODMIENKY ÚČASTI  
A. Uchádzač predloží vyplnený ,,Návrh na plnenie súťažných kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 

Výzvy, v súlade s opisom a požiadavkami, definovanými v časti II. Opis predmetu zákazky; 
B. Uchádzač predloží vyplnenú tabuľku s jednotkovými cenami požadovaných doplnkových služieb a 

tovarov podľa Prílohy č. 3 Výzvy; 
C. Návrh zmluvy podľa prílohy č. 4 Výzvy, doplnený o identifikačné údaje a cenu, podpísaný 

oprávnenou osobou, s priloženou Prílohou č. 1 a č. 2. Prílohu č. 3 predloží až úspešný uchádzač v 
rámci poskytnutia súčinnosti na uzavretie zmluvy. 

D. Vyplnené  a podpísané Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 5 Výzvy; 
E. Doklad o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky – Výpis z OR/Živnostenský List/Zápis 

v zozname hospodárskych subjektov alebo ekvivalent – postačí fotokópia, príp. odkaz na miesto 
zverejnenia príslušného dokladu; 

F. Čestné vyhlásenie o neevidovaných daňových nedoplatkoch; 
G. Fotokópia platného Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 

v rozsahu : 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov alebo ekvivalent; 
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H. Fotokópia platného Oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby alebo ekvivalent;  
I. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke preukázal, že disponuje 

odborným personálom v oblasti predmetu zákazky, a to nasledovnými odborníkmi: 

 Autorizovaný bezpečnostný technik - uchádzač preukazuje minimálne 2 osobami, 
fotokópiou platného Osvedčenia na výkon tejto činnosti;  

 Technik požiarnej ochrany - uchádzač preukazuje minimálne 1 osobou, fotokópiou 
platného Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti;  

 Špecialista požiarnej ochrany - uchádzač preukazuje minimálne 1 osobou, fotokópiou 
platného Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti;  

J. Fotokópia platného Oprávnenia na výkon činnosti: Odborné prehliadky a odborné skúšky 
vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke v rozsahu: Bd alebo ekvivalent; 

K. Fotokópia platných osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti, vydaných na výkon služieb 
a činností súvisiacich s kontrolou, opravou a plnením prenosných hasiacich prístrojov v súlade s § 
11c ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
a to na prenosné hasiace prístroje výrobcov hasiacich prístrojov, ktorými disponuje verejný 
obstarávateľ: Kodreta, Kovoslužba, CSQ, Červínka, HASPO, GLÓRIA, SIEL, BAVÁRIA, ALBECO, HTB 
Vítkovice (ETS Vítkovice), Neuruppin 
 

Splnenie podmienok účasti podľa písm. E) až písm. K) možno predbežne preukázať predložením 
podpísaného a opečiatkovaného čestného vyhlásenia o splnení týchto podmienok účasti a následne 
verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
týchto podmienok účasti, ak tie nebudú už súčasťou predloženej ponuky, v čase a spôsobom 
určeným verejným obstarávateľom, v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní. 
 
IV. PREDLOŽENIE PONUKY/LEHOTA A MIESTO 
Uchádzač predloží ponuku v súlade s pokynmi tejto Výzvy: 
a) elektronicky na emailovú adresu lucia.svecova@nppc.sk, alebo  
b) prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu sídla verejného obstarávateľa, alebo  
c) osobne do podateľne na adresu sídla verejného obstarávateľa, 
 
v lehote na predkladanie ponúk:  
Dátum: 15.11.2019 
Čas: 10:00 hod. 
 
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, je 
rozhodujúci termín fyzického doručenia ponuky na adresu sídla verejného obstarávateľa. Ponuka, tiež 
doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom 
jazyku. 

 
V. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY:  
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 
 
VI. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov. 
 
VII. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenie Zmluvy 
o poskytovaní  služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany medzi verejným 
obstarávateľom a úspešným uchádzačom, na predmet zákazky definovaný v bode II. tejto Výzvy, 
uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona NR 
SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov k uvedeným zákonom. 
VIII. MIESTO, TERMÍN A PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY/OBJEDNÁVKY 
a) Miesto plnenia: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 

Lužianky a jeho organizačné útvary a pracoviská 
b) Termín plnenia: odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní  služieb bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, priebežne po dobu jej trvania, t.j. 24 mesiacov. 
 
IX. OBHLIADKA 
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky nie je potrebná, ale v prípade záujmu ju verejný 
obstarávateľ umožní vo vopred dohodnutom termíne. 
 
X. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
XI. CENA   
a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH a výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom so všetkými 

nákladmi na plnenie predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 
c) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto Výzvy ako cenu celkovú 

a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého predmetu zákazky. 
 
XII. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH/celkom. 
 
Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:  
Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v 
EUR vrátane DPH/celkom. 
 
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah/ktorému verejný 
obstarávateľ zašle objednávku.  
 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s 
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade 
neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 
doručením ponuky. 
 
XIII. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky na obdobie 24 kalendárnych mesiacov 
v súlade s § 6 zákona o verejnom  obstarávaní, ako priemer cien predložených cenových ponúk bez 
DPH, vo výške 69.320,33. 
 
XIV. ZRUŠENIE ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo neuzatvoriť 
zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie a v prípade, ak cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky. 
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XV. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 
Dátum vyhotovenia: 07.11.2019  
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 Príloha č. 1 Výzvy:  
Zoznam organizačných útvarov a pracovísk NPPC 

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)  

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP)  

Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV)  

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV)  

Výskumný ústav agroekológie (VÚA)  

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP)  

Výskumný ústav potravinársky (VÚP)  

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP)  

VÚPOP - Regionálne pracovisko Banská Bystrica  

VÚPOP - Regionálne pracovisko Prešov  

VÚRV - Experimentálne pracovisko Borovce  

VÚRV - Výskumno - šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša  

VÚRV - Výskumno - šľachtiteľská stanica Malý Šariš  

VÚŽV Nitra - Účelové hospodárstvo Lužianky  

VÚŽV Nitra - Ústav včelárstva Liptovský Hrádok  

VÚŽV Nitra - Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá    

VÚA - Experimentálne pracovisko Milhostov  

VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok  

VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave  

VÚTPHP - Výrobňa trávnych osív Turčianske Teplice (Diviaky)  

VÚP - Pracovisko Biocentrum Modra  
 

 
Presnú adresu je možné získať na uvedenom linku: http://nppc.sk/index.php/sk/o-nas/kde-nas-
najdete 
 
Počet objektov: 
 

Poradové 
číslo 

objektu 
Názvy objektov NPPC 

  Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany 

1. Vrátnica stará 

2. Vrátnica nová 

3. Administratívna budova nová 

4. Génová banka 

5. Stredná budova 

6. Stará budova 

7. Laboratórium mikrobiológie 

8. Garáže 

9. Snopkáreň 

10. Skleník 

11. Laminátový oblúkový sklad 1 
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12. Laminátový oblúkový sklad 2 

13. Dielne – plynová kotolňa 

14. Regulačná stanica plynu 

15. Sklad plechový 

16. Sklad horľavých kvapalín 

  

  Výskumný ústav rastlinnej výroby, Experimentálne pracovisko Borovce 

17. Hlavná administratívna budova 

18. Dielne malop. Technika 

19. Sýpka  

20. Sklad osív 

21. Hala obilia, čistička 

22. Sklad PHM 

23. Garáže 

24. Šatne 

25. Dielne, opravárenská hala 

26. Stará administratívna budova 

27. Prevádzková budova (Kravín) 

28. Teľatník 

29. Regulačná stanica plynu 

  

Výskumný ústav rastlinnej výroby: Výskumná a šľachtiteľská stanica, Vígľaš – 
Pstruša 

30. Administratívna budova 

31. Administratívna budova - skleník – sklad 

32. Snopkáreň 

33. Regulačná stanica plynu 

34. Sklad chemikálií 

35. Sklad horľavých kvapalín 

36. Garáž 

37. Dielňa 

38. Garáž - sklad hnojív 

39. Malý sklad 

40. Nádrž na naftu FuelMaster 

41. Viacúčelová montovaná hala 

42. Veľkokapacitné silá 

43. Veľký skleník - sklad osív 

44. Laboratórium 

45. Oblúková hala - sklad osív 

  
Výskumný ústav rastlinnej výroby: Výskumná a šľachtiteľská stanica Malý Šariš 

46. Administratívna budova 

47. Nadzemná nádrž a výdajný stojan PHM 

48. Sýpka obilia 

49. Dielňa mechanizácie 

50. Čistička obilia a sklad osív 

51. Snopkáreň 

52. Garáže 
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53. Stará sýpka s garážou 

  

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská 
Bystrica 

54. Prevádzková budova  

55. 11182 Garáž 

56. 11183 Garáž 

57. 11184 Garáž 

58. 11185 Garáž 

59. 11186 Garáž 

60. 11187 Garáž 

61. 11187 Sklad záhradnej techniky 

62. 11190 Garáž pôdoznalcov 

63. Plechový oblúkový sklad 36 A 

64. Plechový oblúkový sklad 36 B 

65. Unimobunka – pôdoznalci 

66. Budova laboratórií 

67. Budova laboratórií – kotolňa 

68. Budova laboratórií - sklad chemikálií a horľavých kvapalín 

  
Výskumný ústav živočíšnej výroby: Ústav včelárstva Liptovský Hrádok  

69. Administratívna budova (prevádzkovo laboratórna budova) v areáli 

70. Včelnica Fabriky  3 km (od adm. budovy) 

71. Včelnica Maša  4 km (od adm. budovy) 

72. Včelnica Nižný Chmelienec - mimo prevádzky 18 km (od adm. budovy) 

  

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva: Regionálne 
výskumné pracovisko Krivá na Orave 

73. Domček administratívy 

74. Sklad 

  

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva: Výrobňa 
trávnych osív Turčianske Teplice (Diviaky) 

75. Hala čističky 

76. Hala sklad osív 

77. Vrátnica 

  Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky 

78. Administratívna budova – v areáli, objekt č.1 

79. Budova výživy – v areáli, objekt č.2 

80. Budova genetiky – v areáli, objekt č.3 

81. Ubytovanie – v areáli, objekt č.4 

82. Staré laboratórium – mimo prevádzky, v areáli, objekt č.5 

83. Bitúnok – v areáli, objekt č.6 

84. Bilančná maštaľ – v areáli, objekt č.7 

85. Chov králikov – v areáli, objektč.8 

86. Experimentálna maštaľ ošípaných – v areáli objekt č.9 

87. Odchovňa pre ošípané – v areáli, objekt č. 12 

88. Hala králikov – v areáli, objekt č. 13 

89. Matečník ošípaných – mimo prevádzky – v areáli, objekt č.14  

90. Kafilérny box – mimo prevádzky – v areáli, objekt č.15 
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91. Sklad (kaf. box)– mimo prevádzky – v areáli, č. 18  

92. Prepelice – v areáli, objekt č. 16 

93. Sklad Pri starom laboratóriu– mimo prevádzky – v areáli, objekt č .18 

94. Šachta – v areáli, objekt č. 19 

95. Prístrešok – v areáli, objekt č. 20 

96. Protipožiarna nádrž, nefunkčná – v areáli, objekt č.10 

97. Žumpa na močovku – v areáli, objekt č.11 

98. Sklad, nefunkčný – v areáli, objekt č. 17 

99. Čistička odpadových vôd – v areáli, ale nie je na našom pozemku 

  
Výskumný ústav živočíšnej výroby: Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá   

100. Administratívna budova   - v areáli  

101. Vrátnica – v areáli 

102. Garáže a dielne – v areáli 

103. Sklad ŽV – v areáli 

104. Ovčín 1 – v areáli 

105. Ovčín 2 – v areáli 

106. Ovčín 3 – v areáli 

109. Ovčín JUZO – v areáli 

110. Objekt inseminácie – v areáli 

111. Prístrešok pre ovce s dojárňou – v areáli 

112. Salaš s dojárňou –4 km od areálu, nepoužíva sa, bude sa demontovať 

113. Sklad olejov – v areáli 

114. Senník – v areáli  

115. Sýpka – v areáli 

116. Senážna veža – v areáli  

  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava 

117. Administratívna budova 

  
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy: Regionálne pracovisko Prešov 

118. Budova Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 

  Výskumný ústav potravinársky, Bratislava 

119. Administratívna budova 

120. Budova - Štefániková ul. Modra – určená na predaj 

  
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava 

121. Administratívna budova 

  Výskumný ústav potravinársky, pracovisko Modra 

122. Ubytovňa   

123. Biocentrum 

124. Energoblok 

125. Garáže (sklady) 

126. Garáže 

127. Kotolňa a regulačná stanica plynu 

128. Vodojem 

129. Čistička 

130. Garáž 
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  Výskumný ústav agroekológie, Michalovce 

131. Administratívna budova, Michalovce (budova v Michalovciach Špitálska 12) 

132. 
Administratívna budova, Experimentálne pracovisko Milhostov (mestská  časť 
Trebišova) 

133. Dielne, Experimentálne pracovisko Milhostov (mestská časť Trebišova) 

134. 

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská 
Bystrica administratívna budova 

 
Výskumný ústav agroekológie, Michalovce: 
 
Pracovisko Milhostov sa nachádza cca. 25 km od Michaloviec, areál pracoviska Milhostov je mimo 
obývanú časť obce, asi 2.5 km smerom do poľa. Areál je oplotený - obidve budovy, tak administratívna 
budova ako aj dielne sú v tom areáli. 
VÚA Michalovce má pracovníka, ktorý bude kontaktnou osobou pre styk s BOZP a PO. Pracovná doba 
v Michalovciach ako aj v Milhostove je od 7:00 do 15:00 hod. 
 
Príloha Súbor JPG (.jpg) Objekty NPPC Lužianky 
 
Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany:  
Všetky objekty patriace pod VÚRV Piešťany a jeho pracoviská sú súčasťou ich areálov. Sú pohodlne 
dostupné pešo. V areáli VÚRV je teda iba jedna regulačná stanica plynu, spadajúca do kontroly 
revíznym technikom.  
 
Pracovný čas VÚRV Piešťany-obvyklý: 7.00-15.00; Experimentálne pracovisko Borovce, pevný pracovný 
čas: 7.00-15.00; Výskumno šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša, pevný pracovný čas: 7.30-15.30; 
Výskumno šľachtiteľská stanica Malý Šariš, pevný pracovný čas: 7.15-15.15 
 
Pracovný čas VÚTPHP B.Bystrica - reg. výsk.pracovisko Krivá - Ing. J.Daniel, výrobňa tráv.osív Diviaky 
/7,00-15,30/  
 
Výskumný ústav potravinársky: 
Pracovný čas Vúp BA - od 6,00-14,30 hod.;  
Vúp BA: Priemyselná ul. v BA je jeden objekt,  Modra - Kostolná ul. sú objekty na susedných 
parcelách, ale dá sa povedať, že jeden objekt.  Štefaniková ul. - Modra je na druhej strane Modry, ale 
viac ako 10 rokov zavretá.
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Príloha č. 2 Výzvy: 
Návrh na plnenie súťažných kritérií 

 
Predmet zákazky: 
Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika so zabezpečením 
kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc a súvisiacich 
doplnkových služieb a tovarov                                  
 
Verejný obstarávateľ: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 
 

Výkon činnosti požiarneho technika a 
autorizovaného bezpečnostného technika so 
zabezpečením kontrol prenosných hasiacich 
prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych 

hadíc a súvisiacich doplnkových služieb a 
tovarov 

 

MJ Počet 
MJ 

JC za MJ v EUR 
bez DPH  

Celková cena za 
počet MJ v EUR 

bez DPH 

Výkon činnosti požiarneho technika 
v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky 

Mesačný 
paušál 

24   

Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného 
technika 
v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky 

Mesačný 
paušál 

24   

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, 
požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc 
v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky 

Mesačný 
paušál 

24   

Doplnkové služby a tovary podľa Prílohy č. 3 - 
pol. č. 1. - 58.-*  

JC/kus Pol. č. 1 
– č. 58 

 

 
Celková cena spolu za celý predmet zákazky: 
Cena bez DPH: 
Suma DPH: 
Cena s DPH: 
 
 
Ponuku predkladá: ................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
*Uchádzač uvedie jednotkové ceny v Eur bez DPH za 1 kus položky č. 1 – č. 58 a tieto prepočíta 
súčtom položiek č. 1 – č. 58 ako cenu spolu a zaráta túto cenu do celkovej ceny spolu za celý predmet 
zákazky. 
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Príloha č. 3 Výzvy: 
 

Jednotkové ceny za doplnkové služby a tovary 
 
 

P. č. Názov MJ JC za MJ v EUR bez DPH 

1.  Oprava a plnenie PHP práškový 1 kg  1 kus  

2.  Oprava a plnenie PHP práškový 2 kg  1 kus  

3.  Oprava a plnenie PHP práškový 6 kg  1 kus  

4.  Oprava a plnenie PHP CO2 2 kg  1 kus  

5.  Oprava a plnenie PHP CO2 5 kg   1 kus  

6.  Oprava a plnenie PHP vodný 9 l  1 kus  

7.  Oprava a plnenie PHP CO2 S 1x30 1 kus  

8.  Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 1 kg  1 kus  

9.  Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 2 kg  1 kus  

10.  Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 6 kg  1 kus  

11.  Tlaková skúšky nádoby PHP C02 2 kg  1 kus  

12.  Tlaková skúšky nádoby PHP CO2 5 kg  1 kus  

13.  Tlaková skúšky nádoby PHP vodný 9 l  1 kus  

14.  Tlaková skúška nádoby PHP CO2 S 1x30 1 kus  

15.  Dodávka nového PHP práškový 1 kg 1 kus  

16.  Dodávka nového PHP práškový 2 kg 1 kus  

17.  Dodávka nového PHP práškový 6 kg 1 kus  

18.  Dodávka nového PHP C02 2 kg  1 kus  

19.  Dodávka nového PHP CO2 5 kg 1 kus  

20.  Dodávka nového PHP vodný 9 l 1 kus  

21.  Dodávka nového PHP CO2 S 1x30 1 kus  

22.  Dodávka novej hadice na PHP práškový 6 kg 1 kus  

23.  Dodávka novej prúdnice na PHP C02 2 kg 1 kus  

24.  Dodávka novej prúdnice na PHP C02 5 kg 1 kus  

25.  Dodávka novej prúdnice na PHP CO2 S 1x30 1 kus  

26.  Dodávka nového manometra na PHP 1 kus  

27.  Dodávka nová náplne do PHP práškového o hmotnosti 1 kg 1 kus  

28.  Dodávka novej náplne do PHP CO2 o hmotnosti 1 kg 1 kus  

29.  Dodávka novej náplne do PHP vodného o objeme 1 l 1 kus  

30.  Dodávka novej hadice C52 1 kus  

31.  Dodávka novej prúdnice C52  1 kus  

32.  Dodávka novej hadice D25 1 kus  

33.  Dodávka novej prúdnice D25 1 kus  

34.  Dodávka novej hydrantovej skrine D25 1 kus  

35.  Dodávka novej hydrantovej skrine C52 1 kus  
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36.  Dodávka novej hydrantovej skrine D25/30 m                                 - 
hydrantový navijak  (komplet) 

1 kus  

37.  Vešiak na PHP 1 kus  

38.  Označenie vonkajšieho hydrantu (komplet) 1 kus  

39.  Požiarna kniha 1 kus  

40.  Evidenčná kniha udalostí 1 kus  

41.  Kontrola požiarneho uzáveru 1 kus  

42.  Kontrola 1 zamestnanca na požitie alkoholických nápojov (dychová 
skúška u 1 osoby) 

1 kus  

43.  Školenie 1 zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci 1 kus  

44.  Vyradenie a likvidácia PHP  1 kus  

45.  Zákaz vstupu nepovolaným osobám – S 1 kus  

46.  Zelený kríž - označenie lekárničky – S 1 kus  

47.  Zákaz fajčiť – S  1 kus  

48.  Stanovište HP – P 1 kus  

49.  Stanovište HP – S 1 kus  

50.  Požiarny hydrant – S  1 kus  

51.  Únikový východ – S 1 kus  

52.  Únikový východ – P 1 kus  

53.  Ohlasovňa požiarov – S  1 kus  

54.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu do 300 m2 vrátane 

1 kus  

55.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu viac ako 300 m2 do 500 m2 vrátane 

1 kus  

56.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu viac ako 500 m2 do 1000 m2 vrátane 

1 kus  

57.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu viac ako 1000 m2 do 1500 m2 vrátane 

1 kus  

58.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu viac ako 1500 m2  

1 kus  

 
 
 
S – samolepka; P – plast 
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Príloha č. 4 Výzvy: 
 

 
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ  SLUŽIEB  

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A POŽIARNEJ OCHRANY 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 6, § 21 a nasl. Zákona NR SR č. 124/2006 
Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 4 a nasl. Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov k uvedeným zákonom. 

 
 
Poskytovateľ:   
 
So sídlom:                        
IČO:      
IČ DPH:      
Zastúpená:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:      
Zapísaný: 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
 
Objednávateľ:   
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum                       
So sídlom: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky  
Zastúpená:   
IČO:      
DIČ:      
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
Zapísaný: 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy  
 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa, ktorú predložil ako úspešný  uchádzač  
v procese verejného obstarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou, vyhlásenej dňa 07.11.2019 
v súlade s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa poskytovanie služieb 
v oblasti (i) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej „BOZP“), (ii) požiarnej ochrany v zmysle ustanovení zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej „OPP“) a (iii) súvisiacich doplnkových tovarov a služieb 
pre Objednávateľa, v rozsahu špecifikovanom v článku II bode 4 tejto zmluvy. 
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Článok II. 
Rozsah výkonu služieb BOZP a OOP 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP“) bude pre objednávateľom určené pracoviská, 
priestory a činnosti vykonávať funkciu autorizovaného bezpečnostného technika 
a bezpečnostno-technické služby v nasledovnom rozsahu: 

a) kontrola pracovísk z hľadiska dodržiavania predpisov BOZP;  

b) poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti BOZP, predkladanie návrhov na 
riešenie stavu BOZP (úprava pracovísk, činností, zariadení), predkladanie harmonogramov 
a návrhov na odstraňovanie nedostatkov 

c) vedenie dokumentácie o BOZP a jej implementácie do praxe na jednotlivých pracoviskách;  

d) spolupráca so zodpovednými osobami objednávateľa pri odstraňovaní zistených závad;  

e) spolupráca so zodpovednými osobami objednávateľa pri vyšetrovaní príčin pracovných 
úrazov, následné preškolenie zamestnancov konkrétneho pracoviska;  

f) upozorňovanie vedenia jednotlivých pracovísk na potrebu odborných prehliadok 
a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, dodržiavanie zákazu fajčenia, 
upozorňovanie na riziká spojené s prácou zamestnancov zistených pri pravidelných 
kontrolách pracovísk; 

g) výkon školení zamestnancov a oboznamovanie zamestnancov v stanovených termínoch 
problematike BOZP, výkon vstupných oboznámení, periodických oboznámení na 
jednotlivých pracoviskách, pričom je možnosť vykonať časť školení elektronickou formou 
(cca 315 osôb) a časť školení písomnou formou (cca 215 osôb). 

h) písomne vypracuje, pravidelne vyhodnocuje a podľa potreby aktualizuje postup pre prípad 
záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci  

i) eviduje a registruje pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby                                 
z povolania, ohrozenia chorobou z povolania: 

 metodicky  usmerňuje vedúcich zamestnancov pri zavedení evidencie pracovných 
úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí na pracovisku, 

 spisuje záznam o registrovanom pracovnom úraze v spolupráci s príslušnými vedúcimi 
zamestnancami 

 spisuje oznámenie poistnej udalosti v spolupráci s príslušnými vedúcimi 
zamestnancami, 

 spolupracuje pri zasielaní záznamov o registrovaných pracovných úrazoch                            
na príslušný krajský Inšpektorát práce a do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, a.s., 

 spolupracuje pri zasielaní oznámenia poistnej udalosti do príslušnej pobočky Sociálnej 
poisťovne, a.s., 

 spolupracuje pri zasielaní záznamov o registrovanom pracovnom úraze do príslušnej 
pobočky zdravotnej poisťovne v prípade vyžiadania, 

 vedie centrálnu evidenciu pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb          
z povolania, ohrození chorôb z povolania,  

 zúčastňuje sa na zisťovaní príčin vzniku závažného pracovného úrazu/ťažkej ujmy na 
zdraví, 

 komunikuje so štátnou správou v oblasti inšpekcie práce pri vzniku závažného 
pracovného úrazu /ťažkej ujmy na zdraví/, 

 zúčastňuje sa na vyšetrovaní závažných pracovných úrazov/ťažkej ujmy na zdraví 
inšpektorátom práce, 

 pripravuje poškodenému zamestnancovi objednávateľa doklady potrebné pre 
uplatnenie si náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre 
Sociálnu poisťovňu, 
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 pripravuje podklady pre ošetrujúceho lekára poškodeného zamestnanca 
objednávateľa ku klasifikácii pracovného úrazu. 

j) spolupracuje pri príprave a výkone auditov a preverovaní týkajúcich sa oblastí BOZP 
vykonávaných v rámci organizácie objednávateľa (napr. ISO audity a pod.), 

k) zabezpečuje neobmedzenú konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP prostredníctvom 
emailových správ a telefonicky; 

l) zabezpečuje pre Objednávateľa plnenie všetkých ostatných povinností v zmysle zákona o BOZP 
a ostatných vykonávacích právnych predpisov. 

 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o OPP“) bude pre objednávateľa 
vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany v nasledovnom rozsahu: 

 
a) výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok, organizácia nácviku požiarneho poplachu 

a jeho  vyhodnotenie; 
b) vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi a jej implementácie do praxe na 

jednotlivých  pracoviskách; 
c) spolupráca so zodpovednými osobami objednávateľa pri odstraňovaní zistených závad; 
d) upozorňovanie vedenia jednotlivých pracovísk na potrebu odborných prehliadok 

a odborných  skúšok hlavne elektrických zariadení, komínov, požiarnych zariadení, 
dodržiavanie zákazu fajčenia a riziká manipulácie s otvoreným ohňom; 

e) výkon školení zamestnancov, vstupných školení, periodických školení a školení o ochrane 
pred požiarmi spojených s prácami v obdobiach zvýšeného požiarneho nebezpečenstva 
a odbornej príprav protipožiarnych hliadok na jednotlivých pracoviskách, pričom je 
možnosť vykonať časť školení elektronickou formou (cca 315 osôb) a časť školení písomnou 
formou (cca  215 osôb); 

f) zabezpečuje pre Objednávateľa plnenie všetkých ostatných povinností v zmysle Zákona 
o OOP a ostatných vykonávacích právnych predpisov 

 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci výkonu kontroly prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych 

hydrantov a požiarnych hadíc zabezpečovať: 
 

a) kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov  (1 x za 12 mesiacov); 
b) opravy a plnenie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (v zmysle platnej legislatívy); 
c) tlakové skúšky nádob prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (v zmysle platnej 

legislatívy);   
d) kontrola požiarnych hydrantov a tlakových skúšok požiarnych hadíc (1x za 12 mesiacov); 
e) prípadné dodávky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov + príslušenstva; 
f) prípadné dodávky požiarnych hadíc a hydrantov + príslušenstva; 
g) opravy zistených nedostatkov; 

 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že v rámci poskytovania služieb súvisiacich s činnosťou 

autorizovaného bezpečnostného technika, požiarneho technika a so zabezpečením kontroly 
prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc, 
v zmysle definovaného rozsahu týchto služieb, môže vzniknúť potreba poskytnutia ďalších 
doplnkových služieb a/alebo dodávky ďalších nových označení či výmeny poškodených hasiacich 
prístrojov, požiarnych hadíc a hydrantov a dodávka nových hasiacich prístrojov, požiarnych 
hadíc a hydrantov.  
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Článok III.  
Povinnosti Poskytovateľa 

 
1. Vykonávať služby uvedené v čl. II tejto zmluvy u Objednávateľa len so zamestnancami  

s odbornou spôsobilosťou.  
 

2. Pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou a pracovať na profesionálnej úrovni.  
 
3. Preukázateľným spôsobom písomne upozorniť Objednávateľa na potrebu odstránenia 

nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti na pracoviskách Objednávateľa. 
 
4. Novelizovať spracovanú dokumentáciu BOZP a PO v súlade s aktuálne platnými právnymi 

predpismi a oboznamovať s ňou zamestnancov Objednávateľa. 
 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky informácie o Objednávateľovi získané v súvislosti 
s poskytovaním služieb v zmysle dojednaní tejto zmluvy bude po celú dobu účinnosti  zmluvy 
a tiež po jej zániku zachovávať utajené. Poskytovateľ sa zaväzuje, že získané informácie nebude 
rozširovať, okrem prípadov kedy je to nevyhnuté za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy. 

 
6. Poskytovateľ pri zabezpečovaní odborných školení pre objednávateľa v zmysle tejto zmluvy 

zabezpečí predloženie platných oprávnení a osvedčení na výkon týchto odborných školení 
oprávnených osôb a organizácií.  

 
7. Poskytovateľ je povinný pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy riadiť sa pokynmi 

objednávateľa  a svoju činnosť podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade s jeho záujmami. Zároveň 
je však povinný písomne upozorniť objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by 
mohli mať za následok vznik škody, inak za takúto škodu zodpovedá. Od pokynov objednávateľa 
sa môže poskytovateľ odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa  
a Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však Poskytovateľ 
nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje objednávateľ. Ak Poskytovateľ po písomnom 
upozornení objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok 
vznik škody, tieto pokyny nezmení, Poskytovateľ za takúto škodu nezodpovedá. 

 
8. Poskytovateľ je povinný uchovávať doklady a iné veci, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou 

nadobudol od objednávateľa alebo od tretích osôb. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je 
Poskytovateľ povinný vrátiť všetky doklady a dokumentáciu, ktoré obdržal od Objednávateľa pre 
plnenie zmluvnej činnosti. O vrátení sa vyhotoví protokol, ktorý podpíšu obe strany. V prípade 
nevrátenia všetkých dokladov a dokumentácie  je Poskytovateľ povinný uhradiť všetky náklady 
súvisiace s tvorbou nových dokladov a dokumentácie ako aj ďalších nákladov vyvolaných 
podmienkami plnenia platných predpisov podľa novej dokumentácie a dokladov. 

 
9. V prípade, ak Poskytovateľ naberie na výkon špecifických odborných činností (napr. pre 

vyšetrovanie mimoriadnej udalosti a pod.) osobu v tejto zmluve neuvedenú, poskytovateľ   
zabezpečí všetky povinnosti obdobne ako keby tak konal sám. 

 
10. Poskytovateľ sa zaväzuje navrhnúť optimálne riešenie zistených nedostatkov a  po dohode 

s objednávateľom spolupracovať na ich odstraňovaní.  
 
11. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou 

Poskytovateľa, pokiaľ ich odstránenie patrí do výlučnej kompetencie objednávateľa. 
 
12. Poskytovateľ nezodpovedá za neodstránené nedostatky, ktorých odstránenie patrí do výlučnej 
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kompetencie objednávateľa, pokiaľ bol objednávateľ Poskytovateľom preukázateľne na ne 
upozornený. 

 
13. Objednávateľ úzko spolupracuje s Poskytovateľom pri vykonávaní činností, ktoré sú predmetom 

tejto zmluvy. 
 

Článok IV.  
Povinnosti Objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) vytvoriť podmienky pre Poskytovateľa na výkon činností uvedených v čl. II tejto zmluvy 
b) umožniť vstup zamestnancov Poskytovateľa do všetkých svojich (aj prenajatých) objektov 

a priestorov za účelom výkonu činností v rozsahu článku II. tejto zmluvy. 
c) dodať Poskytovateľovi v jednom vyhotovení všetky interné predpisy a dokumentáciu 

týkajúcu sa BOZP a PO vrátane organizačnej štruktúry Objednávateľa. 
d) oboznámiť poskytovateľa so zmenami v organizačnej štruktúre, o aktuálnom stave  

zamestnancov a o iných podstatných skutočnostiach ovplyvňujúcich vykonávanie služieb 
v zmysle dojednaní tejto zmluvy 

e) zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov Objednávateľa na vstupných a periodických 
školeniach z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, odborných  
prípravách protipožiarnych hliadok. 

f) poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy a povinnosti 
predkladania požadovanej dokumentácie a informácií od vedúcich zamestnancov 
Objednávateľa 

g) zabezpečiť  účasť Poskytovateľa pri kontrolách vykonávaných orgánmi štátneho 
požiarneho dozoru a inšpektorátu práce včasným oznámením termínu kontroly 

h) bezodkladne oznámiť každý požiar aj zahorenie, pracovný úraz, haváriu, nehodu 
Poskytovateľovi 

i) uhrádzať Poskytovateľovi dohodnutú cenu za činnosti uvedené v čl. II tejto zmluvy ak 
poskytovateľ k termínu fakturácie splnil všetky záväzky, ku ktorými ho táto zmluva 
zaväzovala. 

 
Článok V. 

Miesto plnenia predmetu zmluvy 
 

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 
Hlohovecká 2, Lužianky 951 42 a jeho organizačné útvary a pracoviská uvedené v prílohe č. 1 
tejto zmluvy. 
 

2. V prípade ak u Objednávateľa dôjde k zmene pracovísk, pre ktoré majú byť poskytované služby 
v zmysle dojednaní tejto zmluvy, Objednávateľ je povinný informovať Poskytovateľa o takejto 
zmene písomne v lehote 5 pracovných dní. 

 
Článok VI. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy v zmysle ustanovení  zákona č. 18/1996 
Z.z. o cenách za poskytnuté služby nasledovne: 

 
a) Pravidelné mesačné platby spolu vo výške ..........................,-  € bez DPH, v nasledovnom 

členení: 
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: ..................  € bez DPH/mesiac 
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- Ochrana pred požiarmi: ......................... € bez DPH / mesiac 
- Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontroly a tlakové skúšky požiarnych hadíc 

a požiarnych hydrantov:  .........................,-  € bez DPH/mesiac.      
 

b) Nepravidelné platby sú definované ako platby za doplnkové služby a tovary, ktoré budú 
objednané písomne formou samostatnej objednávky, a poskytované a dodávané za 
jednotkové ceny definované v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 
2. Poskytovateľ bude účtovať k cene za vykonané služby príslušnú daň z pridanej hodnoty. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude fakturovať platby za služby a/alebo tovary 

v zmysle bodu 1 písm. a) alebo písm. b) vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí 
služieb a/alebo dodaní tovarov v zmysle dojednaní tejto zmluvy.  

 
4. Každá faktúra musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov.  
 

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry Objednávateľom. 
Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti alebo nebude vystavená v súlade s touto 
dohodou a objednávkou, Objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti Poskytovateľovi na opravu 
alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenej alebo opravenej faktúry 
Poskytovateľom Objednávateľovi.  

 
Článok VII. 

Zmluvné sankcie  
 
1. V prípade, že Poskytovateľ neposkytne služby alebo nedodá tovar v súlade s objednávkou, t.j. 

v požadovanom množstve, kvalite a v dohodnutej lehote, objednávateľ je oprávnený požadovať 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny predmetu zmluvy, za každý deň omeškania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.  

 
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platby za poskytnuté služby alebo dodaný tovar, 

Poskytovateľ je oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % 
z neuhradenej fakturovanej čiastky, za každý deň omeškania.  

 
3. Poskytovateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé nesplnenie či 

porušenie povinnosti, vyplývajúce mu z čl. VIII.  Bod 1 a 2. V prípade opakovaného porušenia 
týchto povinností (max. 3x) si Objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. 

 
Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 
 
1. Poskytovateľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu 

plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách 
oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 3 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto 
zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto 
skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom. 
 

2. Poskytovateľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým  
subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.  
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3. Poskytovateľ aj jeho subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje 
povinnosť zápisu v danom registri.  

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti.  

 
2. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu bez udania dôvodu, pričom výpovedná 

lehota je tri (3) mesiace. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť od 1. dňa kalendárneho 
mesiaca,  nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. 
Pri závažnom alebo opätovnom porušení podmienok tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo 
zmluvných strán okamžite od nej odstúpiť. Zmluvný vzťah v tom prípade končí posledným dňom 
v mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené. Zmluvný vzťah možno ukončiť aj písomnou 
dohodou ku dňu, ktorý bude v tejto dohode uvedený, príp. v súlade s ustanovením § 19 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy 
v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. 

 
4. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len 

písomne po vzájomnej dohode a len pokiaľ to bude v súlade so Zákonom o VO. 
 
5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným 

a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov 
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po 
tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo 
najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. 

 
6. Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, Zákona o BOZP, Zákona o PO a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 
7. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy pre Objednávateľa, jeden 

(1) rovnopis pre Poskytovateľa.  
 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 

predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 
obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna 
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali. 
 

     
 V .............................., dňa ...............   V ....................., dňa ........................ 
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Za Poskytovateľa:                                                         Za Objednávateľa: 

  
 

----------------------------------------   ---------------------------------------- 
             
Prílohy: 

- č. 1 – Zoznam organizačných útvarov a pracovísk NPPC 
- č. 2 – Jednotkové ceny za doplnkové služby a tovary 
- č. 3 – Zoznam subdodávateľov/čestné vyhlásenie  
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Príloha č. 1 zmluvy:  
Zoznam organizačných útvarov a pracovísk NPPC 

 
 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)  

- Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP)  

- Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV)  

- Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV)  

- Výskumný ústav agroekológie (VÚA)  

- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP)  

- Výskumný ústav potravinársky (VÚP)  

- Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP)  

- VÚPOP – Regionálne pracovisko Banská Bystrica  

- VÚPOP – Regionálne pracovisko Prešov  

- VÚRV – Experimentálne pracovisko Borovce  

- VÚRV – Výskumno – šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša  

- VÚRV – Výskumno – šľachtiteľská stanica Malý Šariš  

- VÚŽV Nitra – Účelové hospodárstvo Lužianky  

- VÚŽV Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok  

- VÚŽV Nitra – Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá       

- VÚA - Experimentálne pracovisko Milhostov  

- VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok  

- VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave  

- VÚTPHP - Výrobňa trávnych osív Turčianske Teplice (Diviaky)  

- VÚP - Pracovisko Biocentrum Modra  

 
Presnú adresu je možné získať na uvedenom linku: http://nppc.sk/index.php/sk/o-nas/kde-nas-
najdete 
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Príloha č. 2 zmluvy: 
 

Jednotkové ceny za doplnkové služby a tovary 
 
 

P. č. Názov MJ JC za MJ v EUR bez DPH 

1.  Oprava a plnenie PHP práškový 1 kg  1 kus  

2.  Oprava a plnenie PHP práškový 2 kg  1 kus  

3.  Oprava a plnenie PHP práškový 6 kg  1 kus  

4.  Oprava a plnenie PHP CO2 2 kg  1 kus  

5.  Oprava a plnenie PHP CO2 5 kg   1 kus  

6.  Oprava a plnenie PHP vodný 9 l  1 kus  

7.  Oprava a plnenie PHP CO2 S 1x30 1 kus  

8.  Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 1 kg  1 kus  

9.  Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 2 kg  1 kus  

10.  Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 6 kg  1 kus  

11.  Tlaková skúšky nádoby PHP C02 2 kg  1 kus  

12.  Tlaková skúšky nádoby PHP CO2 5 kg  1 kus  

13.  Tlaková skúšky nádoby PHP vodný 9 l  1 kus  

14.  Tlaková skúška nádoby PHP CO2 S 1x30 1 kus  

15.  Dodávka nového PHP práškový 1 kg 1 kus  

16.  Dodávka nového PHP práškový 2 kg 1 kus  

17.  Dodávka nového PHP práškový 6 kg 1 kus  

18.  Dodávka nového PHP C02 2 kg  1 kus  

19.  Dodávka nového PHP CO2 5 kg 1 kus  

20.  Dodávka nového PHP vodný 9 l 1 kus  

21.  Dodávka nového PHP CO2 S 1x30 1 kus  

22.  Dodávka novej hadice na PHP práškový 6 kg 1 kus  

23.  Dodávka novej prúdnice na PHP C02 2 kg 1 kus  

24.  Dodávka novej prúdnice na PHP C02 5 kg 1 kus  

25.  Dodávka novej prúdnice na PHP CO2 S 1x30 1 kus  

26.  Dodávka nového manometra na PHP 1 kus  

27.  Dodávka nová náplne do PHP práškového o hmotnosti 1 kg 1 kus  

28.  Dodávka novej náplne do PHP CO2 o hmotnosti 1 kg 1 kus  

29.  Dodávka novej náplne do PHP vodného o objeme 1 l 1 kus  

30.  Dodávka novej hadice C52 1 kus  

31.  Dodávka novej prúdnice C52  1 kus  

32.  Dodávka novej hadice D25 1 kus  

33.  Dodávka novej prúdnice D25 1 kus  

34.  Dodávka novej hydrantovej skrine D25 1 kus  

35.  Dodávka novej hydrantovej skrine C52 1 kus  
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36.  Dodávka novej hydrantovej skrine D25/30 m                                 - 
hydrantový navijak  (komplet) 

1 kus  

37.  Vešiak na PHP 1 kus  

38.  Označenie vonkajšieho hydrantu (komplet) 1 kus  

39.  Požiarna kniha 1 kus  

40.  Evidenčná kniha udalostí 1 kus  

41.  Kontrola požiarneho uzáveru 1 kus  

42.  Kontrola 1 zamestnanca na požitie alkoholických nápojov (dychová 
skúška u 1 osoby) 

1 kus  

43.  Školenie 1 zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci 1 kus  

44.  Vyradenie a likvidácia PHP  1 kus  

45.  Zákaz vstupu nepovolaným osobám – S 1 kus  

46.  Zelený kríž - označenie lekárničky – S 1 kus  

47.  Zákaz fajčiť – S  1 kus  

48.  Stanovište HP – P 1 kus  

49.  Stanovište HP – S 1 kus  

50.  Požiarny hydrant – S  1 kus  

51.  Únikový východ – S 1 kus  

52.  Únikový východ – P 1 kus  

53.  Ohlasovňa požiarov – S  1 kus  

54.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu do 300 m2 vrátane 

1 kus  

55.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu viac ako 300 m2 do 500 m2 vrátane 

1 kus  

56.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu viac ako 500 m2 do 1000 m2 vrátane 

1 kus  

57.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu viac ako 1000 m2 do 1500 m2 vrátane 

1 kus  

58.  Projekt Protipožiarna bezpečnosť stavby - pôdorysná plocha 
objektu spolu viac ako 1500 m2  

1 kus  

 
S - samolepka; P – plast 
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Príloha č. 3 zmluvy: 
 

Zoznam  subdodávateľov 
          (čestné vyhlásenie k subdodávkam) 

 
Uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  
IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na  uskutočnenie stavebných prác -  
predmet zákazky: „Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného 
technika so zabezpečením kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych 
hydrantov, požiarnych hadíc a súvisiacich doplnkových služieb a tovarov“ 
 

 nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená 
neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas 
plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov)  

 budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 
1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 

..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH 
 

2. navrhovaní subdodávatelia 

Obchodné meno 
subdodávateľa 

Sídlo IČO 

Oprávnená osoba 
meno a priezvisko, 

adresa pobytu, 
dátum narodenia 

    

    

    

 
3. predmety subdodávok: 

Obchodné meno 
subdodávateľa 

Predmet 
subdodávky 

Výška 
subdodávky 

(v %) 

Výška subdodávky  
(v €) 

    

    

    

 
 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 5 Výzvy: 
Čestné vyhlásenie 

 
 

Predmet zákazky: 
Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika so zabezpečením 
kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc a súvisiacich 
doplnkových služieb a tovarov                                  

 
Ako uchádzač:........................................................... so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................................. týmto vyhlasujem: 
- že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch závažného porušenia povinností v oblasti 

životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za ktoré by nám bola uložená 
sankcia; 

- že sme sa nedopustili závažného porušenia profesijných povinností; 
- že sme sa nepokúsili neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávateľa;  
- že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a v tejto súvislosti:  

 som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia 
vo verejnom obstarávaní, 

 som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
s týmto verejným obstarávaním, 

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v 
priebehu procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 
informácie; 

- že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;  

- že neexistujú dôvody, ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž; 
- súhlasím s  evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia 

(EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných 
údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na 
proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, 
ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný 
predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude 
dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak 
súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.  

 
.................................................................... 
Pečiatka a podpis, dátum 
 


