Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. p. ASM-810-5/2017

Bratislava, 14. júla 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre zabezpečenie vykonávateľa služby.
............................................................................................................................................................
1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa):
Verejný obstarávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
IČ DPH:SK2020947698
Webová stránka: www.mosr.sk
Poverená procesom verejného obstarávania je:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING - riaditeľ
Kontaktné osoby pre veci:
Organizačné: Ing. Alena ŠIMKOVÁ, tel. 0960/327 517, e-mail: alena.simkova@mod.gov.sk
Technické: Ing. Peter KUBIZŇA, tel. 0960/412 299, e-mail: peter.kubizna@mil.sk.
SPO Bratislava – Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
- p. Ľuboslav Danihel, luboslav.danihel@mil.sk, tel.: 0960/393 607, mobil: 0903/824 407
SPO Hlohovec – Duklianska č. 39, 920 01 Hlohovec
- p. Jozef Lopašovský, jozef.lopasovsky@mil.sk, tel.: 0960/386 520, mobil: 0904/786 155
SPO Trenčín – Železničná 3, 911 27 Trenčín
- p. Ivan Uherka, ivan.uherka@mil.sk, tel.: 0960/339 504
SPO Martin - Jilemnického 6, 036 01 Martin
- p. Ivan Floch, ivan.floch@mil.sk, tel.: 0960/472 902
SPO Zvolen – Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
- Ing. Jaroslav Durčík, jaroslav.durcik@mil.sk, tel.: 0960/452 230
SPO Rožňava – Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
- p. Štefan Czeranko, stefan.czeranko@mil.sk, tel.: 0960/581 704
SPO Michalovce – ul. Užhordská č. 1, 071 01 Michalovce
- p. Ladislav Kaminský, ladislav.kaminsky@mil.sk, tel.: 0960 550 203, mobil: 0903 824 629
2. Predmet zákazky:
„Oprávnené merania hodnôt emisných veličín zo zdrojov znečisťovania ovzdušia “.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 90731400-4
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vykonanie periodického diskontinuálneho oprávneného merania
hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch - meranie emisií pre zisťovanie údajov
o dodržaní emisných limitov znečisťujúcich látok z kotlov s tepelným príkonom >0,3 MW
(stredný zdroj znečisťovania) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov, v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, podľa typu
kotlov (31 ks). Po každom meraní bude vyhotovená na každý zdroj znečisťovania správa
o diskontinuálnom oprávnenom meraní v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 60/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených
meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší.
Služba musí byť vykonaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá vlastní
oprávnenie podľa § 20 ods.2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

4. Miesto vykonania:
SPO Bratislava: - VÚ 1201 Kuchyňa – kasárne
- VÚ 1201 LKM Malacky, Štúrova 144, Malacky
SPO Hlohovec: - Kasárne Sereď, Kasárenská 1, Sereď
SPO Trenčín: - Kasárne kpt. Nálepku, Železničná 3, Trenčín
- Sklady Nemšová, Slovens. armády 52, Nemšová
- Kasárne spoj. Vojska, Bzinská 1, Nové Mesto n/V
- VÚ 5728 Kubra
SPO Martin: - Zdravotné sklady Ondrašová, Pod stráňami 1, Liptovský Mikuláš
SPO Zvolen: - Veliteľská budova, Ul. ČSA 7, Banská Bystrica
- Sklady Nemecká
SPO Rožňava: - Delostrelecké kasárne, Šafárikova 109, Rožňava
SPO Michalovce: - Kasárne kpt. Nálepku, ul. Kpt. Nálepku 1, Trebišov
5. Typ obchodného vzťahu: objednávka.
6. Termín plnenia: od 02.10.2017 do 30.11.2017
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia
7.1 Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :
a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy)
b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
c) označenie:
„SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
_______________________________________________________
d) heslo:
„Meranie emisií“
7.2 Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. Posch. – podateľňa,  0960 327 528)
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
7.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie:

dňa 24. júla 2017 o 10,30 hod.

8. Vyhodnotenie ponúk
8.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste: Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3,
832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.
8.2 Dátum otvárania ponúk: dňa 24. júla 2017 o 11,00 hod.
Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku
v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže
svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným
dokladom.
8.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 5 000,- € bez DPH.
8.4 Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena.
8.5 Spôsob vyhodnotenia ponúk: Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu.

Úspešným sa stane uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu
celkom s DPH.
V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka
nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
9. Podmienka účasti – predloženie dokladov:
9.1 Osobné postavenie:
Aktuálny doklad o oprávnení podnikať (s predmetom činnosti súvisiacim na
vykonanie požadovanej služby - oprávnenie na meranie emisií zo stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia) - napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra,
alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri
predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.
9.2 Odborná spôsobilosť:
Platné oprávnenie na vykonávanie oprávnených meraní vydané MŽP SR resp. osvedčenie o
akreditácii vydané akreditačnou spoločnosťou v zmysle zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, na
základe ktorého oprávnená osoba môže vykonávať oprávnené merania hodnôt emisných
veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.
10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:
Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku. Cena za predmet zákazky bude stanovená
dohodou a spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách, v znení
neskorších predpisov. Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa neoddeliteľnej prílohy č.
1 k tejto výzve. Ponúknutá cena musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhnutú cenu celkom. Uchádzač upozorní na
túto skutočnosť v ponuke označením : „Nie som platca DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať.
11.
11.1
11.2
11.3

Obsah ponuky:
Doklady podľa bodu 9. tejto výzvy.
Cenová ponuka spracovaná podľa bodu 10. tejto výzvy.
Prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto výzve.
Prehlásenie uchádzača bude spracované a predložené podľa prílohy č. 2 k tejto výzve.
Uchádzač predkladá cenovú ponuku a prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

12. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky
Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 3 k tejto výzve. Objednávka vystavená
úspešnému uchádzačovi nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami
a úspešnou ponukou.
13. Ďalšie informácie
13.1 Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie
medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať
elektronicky, e-mailom, poštou.
13.2 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma,
neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
13.3 Úspešnému uchádzačovi bude vystavená a zaslaná objednávka. Objednávka bude následne

zverejnená.
13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi umiestnenému
ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak
nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný
obstarávateľ vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.
13.5 Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Dôvody zrušenia zadávania zákazky
Nebola predložená ani jedna ponuka.
Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.
Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.
Zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená.
Bola doručená len jedna ponuka.

Prílohy :
č.1 - špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky – 2 listy
č.2 - prehlásenie uchádzača – 1 list
č.3 - obchodné podmienky (objednávka) – 3 listy
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ

Príloha č. 1 k výzve č. ASM-810-5/2017
Špecifikácia na vypracovanie cenovej ponuky :
„Oprávnené merania hodnôt emisných veličín zo zdrojov znečisťovania ovzdušia“
Uchádzač: ........................................................................
Adresa: ............................................................................
Kontaktná osoba : .............................................................................................................
 ................................................................. e-mail ........................................................
P.č.

Názov vojenského
objektu, adresa

1.
VÚ 1201 Kuchyňa 2.
kasárne
3.
4.
VÚ 1201 LKM
5.
Malacky
6.
Štúrova 144
7.
Spolu za SPO Bratislava:
8.
9.
10.

Sereď kasárne
Kasárenská 1

Názov
stavebného
objektu

Typ kotla

SPO Bratislava
ČKD KDVE 65
kotolňa, b. č.
ČKD KDVE 65
28
ČKD KDVE 65
ČKD PGV 65
ČKD PGV 65
kotolňa b. č. 08
ČKD PGV 65
Hoval AG, Vaduz
SPO HLOHOVEC
PGV 100
NTL kotolňa b.
PGV 100
č. 297
PGV 100

Príkon
Cena bez
Druh paliva
kotla v kW
DPH
650
650
650
660
660
660
720

ZP

1092
1093
1104,4

ZP

Spolu za SPO Hlohovec:
11.
12.
13.

14.

1848

KDVE 160

1848

KTL 350

497

HU

FROLING 2000

326

ZP

VSB IV
VSB IV

533
533

HU

SPO MARTIN
PGV 65
PGV 65
plynová
kotolňa b. č. 18
PGV 65
PGV 65

733
733
733
733

ZP

Kasárne kpt. Nálepku
Železničná 3
kotolňa b. č. 35
Trenčín
Sklady Nemšová
Slovens. armády 52
budova č. XX
Nemšová
Kasárne spoj. vojska
Bzinská 1
budova č. 24
Nové Mesto n/V

15.
VÚ 5728 Kubra
16.
Spolu za SPO Trenčín:
17.
18.
19.
20.

SPO Trenčín
KDVE 160

Zdravotné sklady
Ondrašová
Pod stráňami 1
Liptovský Mikuláš

Spolu za SPO Martin:

kotolňa b. č. 57

ZP

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Veliteľská budova
Ul. ČSA 7
Banská Bystrica
Sklady Nemecká

SPO ZVOLEN
ČKD OW 40
plynová
ČKD OW 40
kotolňa
ČKD OW 40
SLATINA S60
kotolňa
stredotlaká
SLATINA S60
b. č. 13
SLATINA S60

536
536
536
1635
1635
1635

SPO ROŽŇAVA
ČKD PGV 250
CPK kotolňa

2650

ZP

HU

Spolu za SPO Zvolen
27.
28.

Delostrelecké kasárne
Šafárikova 109
Rožňava

b. č. 19

ČKD KDVE 250

2650

SPO MICHALOVCE
WOLF MK 440
PK KJB 1200
WOLF MK 530
b. č. 48
ULTRAGAS

478
584

ZP

Spolu za SPO Rožňava:
29.
30.
31.

Kasárne kpt.
Nálepku,
ul. Kpt. Nálepku 1,
Trebišov

ZP

125-542

Spolu za SPO Michalovce:
Legenda: ZP – zemný plyn, HU – hnedé uhlie
Rekapitulácia:
Spolu za SPO Bratislava:

Spolu za SPO Hlohovec:
Spolu za SPO Trenčín:
Spolu za SPO Martin:
Spolu za SPO Zvolen:
Spolu za SPO Rožňava:
Spolu za SPO Michalovce:
Cena za celý predmet zákazky (bez DPH):
Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním služby
(napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta vykonania služby, primeraný zisk, atď.).

..........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Príloha č. 2 k výzve č. ASM-810-5/2017
Prehlásenie uchádzača
Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve č. p. ASM-810-5/2017 na
predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákazka:
„Oprávnené merania hodnôt emisných veličín zo zdrojov znečisťovania ovzdušia“

..............................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Príloha č. 3 k výzve č. ASM-810-5/2017

OBJEDNÁVKA
SAP:

Číslo objednávky: ASM-810/2017
Počet listov: 2
Prílohy:

Vykonávateľ

Objednávateľ

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):

Názov a sídlo:

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

Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Zastúpené: Ing. Juraj PASEKA
- riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu centrálnej
logistiky a správy majetku štátu MO SR

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kont. osoba:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:
e-mail:

Telefón: 0960 322 836
e-mail: juraj.paseka@mod.gov.sk

Názov:

Cena:

30845572
SK2020947698
Štátna pokladnica
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Oprávnené merania hodnôt emisných Cena bez DPH:
veličín zo zdrojov znečisťovania ovzdušia DPH 20%:
Cena s DPH:
Vykonávateľ za podmienok uvedených v tejto objednávke, vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť vykoná pre objednávateľa periodického diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt
emisných veličín v odpadových plynoch na kotloch (ďalej len: „kontrola“), podľa ocenenej špecifikácie
uvedenej v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky.
Vykonávateľ kontrolu vykoná odborne a kvalitne podľa príslušných noriem, nestranným spôsobom
a zistený stav opíše v správe o diskontinuálnom oprávnenom meraní. Vyhotovené správy o diskontinuálnom
oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín pre každý kotol odovzdá objednávateľovi v troch
vyhotoveniach (2x originál, 1x kópia). Riadne splnenie kontroly bude potvrdené podpisom oprávnených
osôb zmluvných strán v zázname o vykonaní kontroly.
Kontrolu bude možné vykonávať a realizovať počas pracovných dní v pracovnom čase od 7,00 do 14,00
hod.
Faktúra bude vystavená do 15 dní od riadneho odovzdania a prevzatia kontroly a podpísaní záznamu
o vykonaní a prevzatí kontroly v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Faktúra bude predložená
objednávateľovi v troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude obidvoma stranami podpísaný záznam
o vykonaní kontroly s uvedením dátumu, miesta kontroly, názvu a typu kotla a celkovej ceny, ktorý
vyhotoví vykonávateľ.
Splatnosť faktúry vykonávateľa za riadne vykonanú kontrolu je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ
ju vráti vykonávateľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.

Ak vykonávateľ riadne nevykoná a neodovzdá kontrolu objednávateľovi v dohodnutom termíne,
objednávateľ má právo žiadať od vykonávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej
ceny za každý deň omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 30 dní od jej uplatnenia.
V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť vykonávateľovi úrok
z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Objednávka je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie objednávky zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jedno pre vykonávateľa.
Táto objednávka sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Objednávka nadobúda platnosť dňom podpisu objednávky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
SPO Bratislava - p. Ľuboslav Danihel, luboslav.danihel@mil.sk,
Meno a priezvisko funkcionára
tel.: 0960/393 607, mobil: 0903/824 407
zodpovedného za prevzatie prác
SPO Hlohovec - p. Jozef Lopašovský, jozef.lopasovsky@mil.sk,
a fakturáciu:
tel.: 0960/386 520, mobil: 0904/786 155
SPO Trenčín - p. Ivan Uherka, ivan.uherka@mil.sk,
tel.: 0960/339 504
SPO Martin - p. Ivan Floch, ivan.floch@mil.sk,
tel.: 0960/472 902
SPO Zvolen - Ing. Jaroslav Durčík, jaroslav.durcik@mil.sk,
tel.: 0960/452 230
SPO Rožňava - p. Štefan Czeranko, stefan.czeranko@mil.sk, tel.:
tel.: 0960/581 704
SPO Michalovce - p. Ladislav Kaminský, ladislav.kaminsky@mil.sk,
tel.: 0960 550 203, mobil: 0903 824 629
od 02.10.2017 do 30.11.2017
Termín plnenia:
Miesto doručenia faktúry:

SPO Bratislava – Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
SPO Hlohovec – Duklianska č. 39, 920 01 Hlohovec
SPO Trenčín – Železničná 3, 911 27 Trenčín
SPO Martin - Jilemnického 6, 036 01 Martin
SPO Zvolen – Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
SPO Rožňava – Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
SPO Michalovce – ul. Užhordská č. 1, 071 01 Michalovce

V Bratislave, dňa .................................
Objednávateľ:

Príloha č. 1 k objednávke č. ASM-810/2017
Špecifikácia služby (kontroly):
Predmetom objednávky je vykonanie periodického diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných
veličín v odpadových plynoch - meranie emisií pre zisťovanie údajov o dodržaní emisných limitov
znečisťujúcich látok z kotlov s tepelným príkonom >0,3 MW (stredný zdroj znečisťovania) podľa zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z.
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, podľa
typu kotlov. Po každom meraní bude vyhotovená na každý zdroj znečisťovania správa o diskontinuálnom
oprávnenom meraní v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé
notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa
zákona o ovzduší.
Služba musí byť vykonaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá vlastní oprávnenie podľa § 20
ods.2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
Vykonávateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich
osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní služby, ako aj zoznam techniky s uvedením
evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
Vykonávateľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické špecifikácie a technické normy ako aj súvisiace
právne a technické predpisy.
Vykonávateľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady a povinnosti v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len
„PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia,
vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto
zmluvy. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu zodpovedá vykonávateľ v plnom
rozsahu. Poverená osoba objednávateľa oboznámi vykonávateľa s internými predpismi a pravidlami
objednávateľa vzťahujúcimi sa k BOZP v mieste plnenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o čom
spíšu zápis o poučení o BOZP. Vykonávateľ pred začatím vykonávania služby vykoná a písomne preukáže
preškolenie svojich zamestnancov o BOZP a požiarnej ochrany.
Vykonávateľ prostredníctvom svojich zamestnancov je povinný zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu
majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Špecifikácia služby – cenová ponuka:

Bude doplnená cenová ponuka úspešného uchádzača.

