MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

Váš list číslo
Náš list číslo: 7101/2209/2011/Šiš

Vybavuje: Šišovic Roman, Ing.

Dňa: 13.12.2011

VEC: Prieskum na zabezpečenie a realizácie činnosti požiarnej ochrany, bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a civilnej ochrany pre mesto Svätý Jur.
Mesto
Svätý
Jur
v zastúpení
primátorom
mesta
Ing.
Alexandrom
Achbergerom v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov § 6 písmeno b, § 4 odst.1, § 102 Vám zasiela podklady
potrebné k predloženiu Vašej ponuky.
Predmetom obstarávania je: zabezpečenie a realizácie činnosti požiarnej ochrany,
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a civilnej ochrany pre mesto Svätý Jur.
Požiadavky na zabezpečenie a realizácie činnosti :
1. V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi
a vykonávacími vyhláškami, bude pre mandanta vykonávať pracovne činnosti
dohodnuté v tejto zmluve na úseku ochrany pred požiarmi osobou s odbornou
spôsobilosťou, ktorá bude vykonávať určenú dohodnutú činnosť v objektoch
na profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy mesta Svätý Jur na úseku
ochrany pred požiarmi a jeho prítomnosť na pracoviskách bude len v čase výkonu
pracovnej činnosti zamestnancov mesta Svätý Jur.
a) vykonávať funkciu preventivára požiarnej ochrany mesta Svätý Jur,
b) vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany,
c) vykonávať odbornú prípravu protipožiarnych hliadok raz za 12 mesiacov,
vykonávať, školenia o ochrane pred požiarmi novoprijatých zamestnancov,
vedúcich zamestnancov, zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím vedenia
mandanta zdržujú na jeho pracoviskách,
d) zúčastniť sa kontroly štátneho požiarneho dozoru a plniť opatrenia orgánov
vykonávajúcich štátny požiarny dozor,
e) viesť predpísanú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi,
f) vypracovať požiarny poriadok pracoviska so zvýšeným požiarnym
nebezpečenstvom,
g) o svojej činnosti technika požiarnej ochrany viesť záznamy v požiarnej knihe,
h) predkladať mestu Svätý Jur na schválenie dokumentáciu ochrany pred
požiarmi,
i) dodržiavať zásady pri zriaďovaní ohlasovne požiarov,
j) vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky,
k) po dohode s mestom Svätý Jur vykonávať kontroly protipožiarnej
bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení, ktorá bude fakturovaná
mimo mandátnej zmluvy,
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l) po dohode s mestom Svätý Jur vykonávať kontrolu hasiacich prístrojov,
požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov (dverí a klapiek), ostatných
požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, ktorá bude
fakturovaná mimo mandátnej zmluvy.
2. Zabezpečiť pracovné činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
osobou s odbornou spôsobilosťou, ktorá bude vykonávať určenú dohodnutú činnosť
v objektoch na profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy mesta Svätý Jur
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej prítomnosť na pracoviskách
bude len v čase výkonu pracovnej činnosti zamestnancov mesta Svätý Jur.
a) vykonávať povinnosti zamestnávateľa uvedené podľa zákona č. 158/2001
Z.z.. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č.
95/2000 Z.z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce),
b) zabezpečovať' bezpečnostnotechnickú službu,
c) zabezpečovať činnosť na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
d) plniť ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a
registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a
porúch technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990 Zb.
e) Vyhláška špecifikuje
f) v zmysle ustanovení právnych predpisov a STN dohliadať na kontroly
vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, zdvíhacích
a plynových, ktoré budú fakturované mimo mandátnej zmluvy,
g) zabezpečovať školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov a novoprijatých
zamestnancov,
h) dodávateľským spôsobom zabezpečovať školenia odborných technických
profesii zamestnancov organizácie, ktoré budú fakturované mimo mandátnej
zmluvy,
i) viesť predpísanú dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
j) po dohode s mestom Svätý Jur vykonávať pre mesto Svätý Jur kontroly
ostatných technických a technologických zariadení, ktoré budú fakturované
mimo mandátnej zmluvy.
3. Uchádzač sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami Zákon 172/2011 Z.z. (ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov), bude pre mesto Svätý Jur vykonávať
pracovne činnosti na úseku civilnej ochrany, osobou s odbornou spôsobilosťou,
ktorá bude vykonávať určenú dohodnutú činnosť v objektoch na profesionálnej
úrovni, chrániť jemu známe záujmy mandanta na úseku civilnej ochrany a jeho
prítomnosť na pracoviskách bude len v čase výkonu pracovnej činnosti zamestnancov
mesta Svätý Jur.
a) usmerňovať odbornú prípravu štábu a jednotiek CO vytvorených pre potrebu
mesta Svätý Jur,
b) plniť opatrenia orgánov vykonávajúcich kontrolu na úseku civilnej ochrany,
c) viesť predpísanú dokumentáciu o civilnej ochrane mesta Svätý Jur,
d) predkladať mestu Svätý Jur na schválenie dokumentáciu civilnej ochrany
a pravidelné ju aktualizovať.
Podmienky :

1.
2.
3.
4.
5.

A. poskytnutie služby (definovanej zákonom č. 25/2006 ako zákazka s nízkou hodnotou),
ktorej predmetom je zabezpečenie a realizácie činnosti požiarnej ochrany,
bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a civilnej ochrany pre mesto Svätý Jur.
B. v ponuke uchádzač predloží :
Ocenenú práce a služby v špecifikácii (príloha č. 1),
oprávnenie na predmet obstarávania,
požiadavky na obstarávateľa,
celková cena za poskytnutú službu s DPH,
cena za poskytnutú službu bez DPH,

6. cena za poskytnutia tých prác, ktoré nie sú uvedené v prílohe a ktoré uchádzač zistí
a vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky prípadne iným spôsobom a toto ocenenie
bude samostatnou prílohou ponuky.
Miesto stavby
Termín predloženia ponuky

:
:

Mesto Svätý Jur.
do 28. 12. 2011 do 12.00 hod.

C. Predmetné územie je v meste Svätý Jur.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu 30.12 2011.
Obstarávateľ predpokladá termín ukončenia prác do 31.12.2012.
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

:
:

do 28.12.2011 do 12.00 hod
MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29
900 21 Svätý Jur

Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje :
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
- označenie heslom „PO Svätý Jur“
Ďalšie podmienky :
1. V cene diela zhotoviteľ zahrnul všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa tejto
zmluvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, prevádzku, údržbu, používanie
telefónu a primeraný zisk.
2. Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Obhliadka objektov nutná, termín obhliadky dohodnúť vopred s Ing. Roman Šišovič,
telefón 0907 717 754.
Ďalšie informácie od obstarávateľ je možné získať v úradných hodinách od 9.00 hod do
14.00 hod., alebo na základe vopred dohodnutého termínu.
Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu nutnosti zabezpečenia údržby CSS.
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať
ani jednu z ponúk.

S pozdravom

Ing. Alexander ACHBERGER, v.r.
primátor mesta

Príloha číslo 1.

Špecifikácia, miesto plnenia zmluvy
Špecifikácia predmetu zmluvy :
Zabezpečenie a realizovanie činnosti na úseku požiarnej ochrany, bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany :
1. Funkciu požiarneho technika a vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok
pre nasledovné objekty:
a) Mestský úrad, Prostredná ulica č. 29, Svätý Jur,
b) Požiarna zbrojnica, Horné predmestie č. l, Svätý Jur,
c) Zdravotné stredisko, Hergottova ulica č. 2, Svätý Jur,
d) Vinohradnícky dom, Dr. Kautza č. 11, Svätý Jur,
e) Materská škola, Bratislavská ulica č. 52, Svätý Jur,
f) Materská škola, Felcánova ulica č. 7, Svätý Jur,
g) Materská škola, Pezinská ulica č. 1, Svätý Jur,
h) Materská škola, Veltlínska ulica č. 2, Svätý Jur, (od 09/2011),
i) Výdajňa stravy pri MŠ, Bratislavská ulica č. 52, Svätý Jur,
j) Výdajňa stravy pri MŠ, Felcánova ulica č. 7, Svätý Jur,
k) Výdajňa stravy pri MŠ, Pezinská ulica č. 460, Svätý Jur,
l) Výdajňa stravy pri MŠ, Veltlínska ulica č. 2, Svätý Jur, (od 09/2011),
m) Školská jedáleň, Kollárova ulica č. 4, Svätý Jur,
n) Dom smútku, Pezinská ulica, Svätý Jur.

2. Funkciu BOZP pre nasledovné objekty:
a) Mestský úrad, Prostredná ulica č. 29, Svätý Jur,
b) Požiarna zbrojnica, Horné predmestie č. l, Svätý Jur,
c) Zdravotné stredisko, Hergottova ulica č. 2, Svätý Jur,
d) Vinohradnícky dom, Dr. Kautza č. 11, Svätý Jur,
e) Materská škola, Bratislavská ulica č. 52, Svätý Jur,
f) Materská škola, Felcánova ulica č. 7, Svätý Jur,
g) Materská škola, Pezinská ulica č. 1, Svätý Jur,
h) Materská škola, Veltlínska ulica č. 2, Svätý Jur, (od 09/2011),
i) Výdajňa stravy pri MŠ, Bratislavská ulica č. 52, Svätý Jur,
j) Výdajňa stravy pri MŠ, Felcánova ulica č. 7, Svätý Jur,
k) Výdajňa stravy pri MŠ, Pezinská ulica č. 460, Svätý Jur,
l) Výdajňa stravy pri MŠ, Veltlínska ulica č. 2, Svätý Jur, (od 09/2011),
m) Školská jedáleň, Kollárova ulica č. 4, Svätý Jur,
n) Dom smútku, Pezinská ulica, Svätý Jur..
3. Funkciu špecialistu CO.
a) Mesto Svätý Jur.

