
Príloha č.2 k Výzve -1-2015 

Základná škola Krosnianska 4, 040 22 Košice 

Opis predmetu zákazky 

1. Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb 

2. Názov predmetu obstarávania zákazky: 

„ Výkon vybraných činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany pred 

požiarmi, revízie, opravy a tlakové skúšky požiarno-technických zariadení (hasiace prístroje, 

požiarne vodovody)“ 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  3840,- Bez DPH 

4. Špecifikácia zákazky: 

4.1.  Vykonávanie činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP 

V jednotkovej cene budú zahrnuté činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a koordinátora 

bezpečnosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov v tomto rozsahu: 

4 .1.1. aktualizácia dokumentácie BOZP zahrňujúca politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

program je realizácie, termínovník plnenia odborných prehliadok a skúšok na vyhradených 

technických zariadeniach pre kalendárny rok, hodnotenie rizík, nebezpečenstiev a ohrození, 

aktualizáciu menovacích dekrétov zástupcov zamestnancov za BOZP, smernice – zákaz požívania 

alkoholických nápojov, psychotropných a omamných látok, zákaz fajčenia, pracovné a školské úrazy, 

prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich dezinfekčných podľa druhu 

a povahy vykonávaných prác, zoznam zakázaných prác a pracovísk tehotným ženám, minimálne 

bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri rečnej manipulácií s bremenami, elektrické zariadenia, 

rebríky, regály, práce vo výškach), 

4.1.2. vykonávanie vstupných, periodických školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov školy, 

4.1.3. v zmysle ustanovení právnych predpisov a STN dohliadať na kontroly vyhradených technických 

zariadení elektrických, tlakových a plynových. 

4.1.4. vykonanie šetrenia s spracovanie stanovenej dokumentácie pracovného a školského úrazu, 

vypracovanie štatistiky úrazovosti, 

4.1.5. v jednotkovej cene za vykonávanie tejto činnosti budú započítané všetky vedľajšie náklady 

dodávateľa, ako aj dopravné náklady. 

4.2. Vykonávanie činnosti na úseku civilnej ochrany - CO  

V jednotkovej cene budú zahrnuté činnosti odborného poradcu v oblasti civilnej ochrany 

obyvateľstva v zmysle novely zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 



v znení zákona č. 395/2011 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov vrátene vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z.z. 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane v tomto rozsahu: 

4.2.1. vypracovať zameranie činnosti základnej školy na plnenie úloh krízového zariadenia, obrany, 

hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva na aktuálny kalendárny rok, 

4.2.2. vypracovať ponuky vzdelávacieho a technického ústavu civilnej ochrany na aktuálny rok, 

4.2.3.  aktualizovať stanovenú dokumentáciu civilnej ochrany – výpis z analýzy možnosti vzniku 

mimoriadnych udalostí na území mesta pre potreby školy, Metodiku činnosti školy pri vzniku 

mimoriadnej udalostí, dokumentáciu na riešenie mimoriadnych udalosti, plán vyrozumenia 

a varovania, režimové opatrenia, špecifikáciu záchranných, likvidačných a lokalizačných prác 

v priestore mimoriadnej udalosti, postup evakuácie školy pri výstražných telefonátoch o uložení 

výbušniny, postup školy pre prevzatí podozrivej zásielky s obsahom chemických alebo biologických 

látok, postup školy pri napĺňaní Smernice č, 1/2005-E na zabezpečenie opatrenia  hospodárskej 

mobilizácie – redukovaný výchovno- vzdelávací proces, plán ochrany a evakuácie žiakov, 

pedagogických a ostatných zamestnancov, plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany, 

plán ukrytia, organizáciu jednotiek CO na škole, menovanie dekréty zaradených do organizácie 

civilnej ochrany, kartu civilnej ochrany, prehľad o materiálnom a technickom vybavení štátu 

a jednotiek CO, dokumentácia prípravy na CO, učebná osnova školenia civilnej ochrany, prezenčná 

listina, dokumentácia evakuačného strediska a pomocná a výkazová dokumentácia (mapa a plán 

školy, právne normy, predpisy, smernice), 

4.2.4. v zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 

303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení  neskorších predpisov vykonať 

odbornú prípravu zaradených do organizácie civilnej ochrany, školenie zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti z oblasti civilnej ochrany, 

4.2.5. v jednotkovej cene za vykonávanie tejto služby budú započítané všetky vedľajšie náklady 

dodávateľa, ako aj dopravné náklady. 

4.3.  Vykonávanie činnosti na úseku ochrany pred požiarmi – OPP 

V jednotkovej cene budú zahrnuté činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 

Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 

4.3.1. kvartálne vykonať preventívnu požiarnu prehliadku, 

4.3.2. aktualizovať stanovenú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, t.j. požiarny štatút, požiarno-

bezpečnostnú charakteristiku užívanej stavby, požiarne prehliadky pracovísk, požiarno-poplachové 

smernice, požiarno-evakuačný plán, grafické vyznačenie  evakuačných ciest, dokumentáciu školenia 

vedúcich zamestnancov a zamestnancov odbornej prípravy protipožiarnej hliadky právnickej osoby, 

4.3.3. vypracovanie terminovníka  plnenia úloh OPP na kalendárny rok , 

4.3.4.vykonanie školenia OPP pre vedúcich zamestnancov a vstupné školenia pre novoprijatých 

zamestnancov školy, 



4.3.5. vykonanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky, 

4.3.7. po zakúpení bezpečnostných tabuliek organizáciou vykonať označenie pracoviska, 

4.3.8. po  zakúpení skriniek na hasiace prístroje organizáciou vykonať ich montáž, 

4.3.9. vypracovať stanovenú dokumentáciu na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, 

4.3.10. garantovať stav ochrany pred požiarmi pri kontrolách Okresným riaditeľom hasičského 

a záchranného zboru Košice a Magistrátom mesta Košice, 

4.3.11. v jednotkovej cene za vykonávanie tejto služby budú započítané všetky vedľajšie náklady 

dodávateľa, ako aj dopravné náklady. 

Cena v  € bez DPH 20% DPH Cena v € s DPH 

3840,- Nie sme platcami DPH  

 

5. Na základe objednávky zabezpečiť vykonanie odborných prehliadok a opráv hasiacich prístrojov 

a hydrantov a tlakových skúšok hasiacich prístrojov a hadíc k hydrantom: 

Druh pracovného 
výkonu 

Jednotka 
množstva 

Cena v € bez DPH 20% DPH Cena v € s DPH 

Kontrola 
hydrantov (1x12 
mes) 

    

Tlaková skúška 
hadice (1 x 12 
mes) 

    

Kontrola 
hasiaceho 
prístroja 
(1x12mes) 

    

Tlaková skúška 
hasiaceho 
prístroja 
(1x60mes) 

    

Oprava 
hasiaceho 
prístroja podľa 
potreby 

    

Revízne správy 
pre hasiace 
prístroje 
a hydranty 

    

Hodinová sadzba 
práce 

    

Celkom                                                                                                      Nie sme platcom 
DPH 

 

  
 



 

6. Podmienky účasti: doklad o oprávnení uskutočňovať požadovaný predmet  zákazky 
(výpis z obchodného registra, živnostenský list), tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením 
Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 Zákona 25/2006 Z.z. (Potvrdenie o zápise 
do zoznamu podnikateľov) 
- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ochrany 
- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi 
- oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov od jednotlivých výrobcov 
- oprávnenie na opravu hasiacich prístrojov od jednotlivých výrobcov 
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na tlakové zariadenie skupiny Bc3 
- zoznam služieb poskytnutých za posledné dva roky 
-  prehlásenie o zrealizovaní predmetu zákazky v zmysle špecifikácie požadovaného  predmetu 
zákazky 
- cenová ponuka v jednotkových cenách na celý predmet zákazky – vypracovaná na  základe 
špecifikácie predmetu zákazky 

7. Miesto a termín poskytnutia služieb: 

    Základná škola Krosnianska 4, 040 22 Košice 

a) Termín poskytnutia služieb: od 1.3.2015 do 1.3.2019 

b) Doba poskytovania služieb: 

Služby budú objednané v období od 1.3.2015 do 1.3.2019 (najviac 48) podľa skutočnej potreby. 

V priebehu uvedeného termínu nie je možné meniť jednotkové ceny s výnimkou zmeny daňových 

predpisov u platcov DPH. 

8. Osoby zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov 

Mária Nováková – vedúca hospodársko-správneho útvaru 

Ing. Danka Daneshjoová – riaditeľka školy 

9. Záruky žiadané zadávateľom súvisiace s plnením zmluvy – objednávky. 

Dodržanie poskytnutia služieb v stanovenom čase, kvalite a cene. 

 

Košice, 9.2.2015                                                                Ing. Danka Daneshjoová 
                                                                                                     riaditeľka školy 

                                                                                                                                    
 


