
  

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Zákazka: Služby civilnej ochrany obyvateľstva  na obdobie 4 rokov  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01  Púchov 
IČO: 36 332 500, DIČ: 2021774557, IČ DPH: SK 2021774557 
Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č, 14302/R 
 
2. Predmet zákazky: 
Služby civilnej ochrany obyvateľstva 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 
- komplexné služby civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle platných právnych predpisov, 
- vykonávanie kontroly objektov, ktoré spoločnosť prevádzkuje, 
- vykonávanie pravidelných školení a odbornej prípravy zamestnancov z oblasti civilnej ochrany, 
- preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva, 
- vedenie evidencie a komplexnej dokumentácie civilnej ochrany právnickej osoby, 
- poskytovanie a aktualizácia informácií o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany. 

 
Spoločnosť prevádzkuje športové objekty: 
Krytá plaváreň (technický chlór cca 200 kg), Otvorený bazén (len vonkajšia časť), budova Centra voľného času, 
futbalová tribúna, mládežnícke šatne pri futbalovom štadióne, Zimný štadión a strojovňa zimného štadióna 
(amoniak cca 800 kg). 
 

Cenovú ponuku prosíme vypočítať za poskytovanie služieb (aj s nákladmi na dopravu a ostatnými nákladmi) na celé 
obdobie 4 rokov a zároveň cenu za jeden rok. Fakturácia bude prebiehať štvrťročne, vždy do 15. dní po uplynutí 
daného štvrťroka.   
 
4. Požadované doklady uchádzača pre splnenie podmienok účasti:  
- výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra 
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie do 31.12.2017 bez DPH: 
-  2 500,- Eur bez DPH  
 
6. Trvanie zmluvy 
- zmluva do 31.12.2017 

 
7. Predloženie cenovej ponuky: 
- elektronicky na e-mailovú adresu: mskpuchov@mskpuchov.sk  
 
8. Termín  a miesto predloženia cenovej ponuky: 
- do 7.1.2014 do 12,00 hod. 
 
9. Poskytovanie súťažných podkladov. 
- 
 
11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
 
 
10. Ďalšie informácie:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, alebo neprijať žiadnu ponuku, ak ani jedna z ponúk nesplní 
podmienky uvedené vo výzve. Víťazná ponuková cena je zároveň zmluvnou cenou. V prípade, že víťazný dodávateľ 
stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť ju plniť vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu 
s druhým v poradí alebo urobiť nové verejné obstarávanie. 
 
V Púchove, 20.12.2013 
 

 
 
                Ing. Katarína Bradáčová 

konateľka spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. 


