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Výzva na predloženie ponuky 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (ďalej aj IA 
MPSVR SR), ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o 
predloženie ponuky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom „Revízie 

elektrických spotrebičov“. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov verejného 
obstarávateľa: 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky 

Sídlo: 

Doručovacia adresa: 

Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

Nevädzová 5, 814 55 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Tinka, generálny riaditeľ 

IČO: 30854687 

DIČ: 2021846299 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: IBAN (úhrada platieb): SK35 8180 0000 0070 0021 1061 
                IBAN (príjem platieb): SK57 8180 0000 0070 0021 1053 

Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Kubeková 

Telefón: +421 2 2043 1203 

E-mail: zlatica.kubekova@ia.gov.sk 

Internetová stránka: www.ia.gov.sk 

2. Názov zákazky: Revízie elektrických spotrebičov 

3. Druh zákazky (tovar, služba/stavebná práca): Služba  

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Rámcová dohoda na 24 mesiacov 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je revízia 
elektrických spotrebičov v majetku IA MPSVR SR, nachádzajúcich sa v priestoroch verejného 
obstarávateľa na adrese Nevädzová 5 v Bratislave. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená 
v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 19.447,20 EUR bez DPH 



 
 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava, termín dodania 
v zmysle rámcovej dohody. 

9. Financovanie predmetu zákazky: zo štátneho rozpočtu 

10. Elektronická adresa predloženia/doručenia ponuky: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr-impla/ 

11. Lehota na predloženie ponuky: 18.12.2020, 12:00 hod. 

12. Otváranie ponúk: 18.12.2020, 12:15 hod. 

13. Podmienky účasti, vrátane predloženia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, 
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo 

odbornej  spôsobilosti 

a) Osobné postavenie podľa § 32 ZVO: 

• Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: 
verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý je oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

• Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: 
uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 

Uchádzač nie je povinný predkladať dokumenty na účely preukázania splnenia podmienky 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e), nakoľko túto podmienku verejný obstarávateľ 
skontroluje vo svojej kompetencii a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Uchádzač je 
povinný predložiť čestné vyhlásenie v zmysle požiadavky § 32 ods. 1 písm. f). 

b) Finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ZVO: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
finančného a ekonomického postavenia  

Nevyžaduje sa. 

c) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ZVO: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.  
Uchádzač musí preukázať, že disponuje minimálne 1 osobou v profesii / pozícii Revízny technik 
vyhradeného technického zariadenia elektrického – osoba určená na plnenie zmluvy. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Za osobu určenú na plnenie zmluvy uchádzač predloží: 

• Životopis, ktorý musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:  
o Osobné údaje / meno a priezvisko 
o Typ zmluvného vzťahu k uchádzačovi (pracovný pomer, obdobný pracovný 

pomer – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti, tretia osoba, 
vlastná kapacita tretej osoby – zmluva o budúcej zmluve)  

o Vzdelanie – školy, kurzy 
o Profesijná história - pracovné skúsenosti, stručný popis vykonávaných činností  

• Osvedčenie vydané podľa § 7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z.z. o 
inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 



 
 

nelegálnom zamestnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 15 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za výhradné technické zariadenia v nadväznosti 
na § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť: RT 
– revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického.  

 
V zmysle § 34 ods. 3 ZVO.  
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety 
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej 
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje 
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi 
poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo 
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo 
záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré 
sa kapacity vyžadujú. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe celkovej ceny za predmet zákazky vyjadrenej v EUR s 
DPH. Ponúknutá cena úspešného uchádzača musí zahŕňať všetky jeho náklady na poskytnutie 
predmetu zákazky. 

15. Použije sa elektronická aukcia: Nie 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Uchádzač v systéme EVOSERVIS vloží: 

a) do určeného formulára na príjem ponúk Celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH 
b) návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy, 

podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou (požaduje sa 
úradne osvedčené plnomocenstvo) vo formáte PDF 

c) ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. Ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, doloží čestné 
vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO vyplnené na tlačive nachádzajúcom sa v Prílohe č. 
3 tejto výzvy, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou 
(požaduje sa úradne osvedčené plnomocenstvo) vo formáte PDF. 

d) Doklady (1. životopis, 2. osvedčenie - RT)) o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej 
kvalifikácii osoby určenej na plnenie rámcovej dohody na činnosť: RT – revízny technik 
vyhradeného technického zariadenia elektrického vo formáte PDF. 



 
 

17. Lehota viazanosti ponúk: 31.1.2021 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

• Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo 
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. 

• Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

       

 
S úctou  

 
 

V  Bratislave dňa:  
 

 Ing. Norbert Tinka 
generálny riaditeľ IA MPSVR SR 

 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3 – Vzor čestného vyhlásenia 
Príloha č. 4 – Návrh rámcovej dohody s prílohami 

Príloha č. 5 – Elektronický podpis/UEZ 


