ZADÁVANIE ZÁKAZKY
S NÍZKOU HODNOTOU
(v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)
Výzva na predkladanie ponúk
1. Verejný obstarávateľ:
Názov:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
31755194
Branislav Rezník
0905 483 561
branislav.reznik@pamiatky.gov.sk

2. Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služby.
3. Názov zákazky: „Pro Monumenta II – školenia pre nových zamestnancov“
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Pôjde o nasledovné školenia a tréningy vždy pre 3 osoby (okrem bodu F – zaškolenie iba 1
osoby).
A) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. OBSAH minimálne: v zmysle platnej legislatívy vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP, vykonávanie kontrolnej
činnosti, šetrenie a registrácia všetkých pracovných aj nepracovných úrazov – postup a
spôsob, BOZP pri práci na stavbe a stavenisku, pri práci vo výškach (základné info).
Rozsah minimálne jeden pracovný deň s následným vedomostným testom. Realizácia v
mesiaci máj.
B) Ochrana pred požiarom OBSAH minimálne: v zmysle platnej legislatívy - vstupné školenie
pre zamestnanca, príprava protipožiarnej hliadky, kontrola požiarnych dverí a uzáverov,
posudzovanie požiarneho nebezpečenstva v prevádzkach a používaných technológiách,
poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarom. Rozsah minimálne dva pracovné dni s
následným vedomostným testom. Realizácia v mesiaci máj.
C) Podanie prvej pomoci OBSAH minimálne: Teoretické vzdelávanie - všeobecné zásady
poskytovania prvej pomoci, zhodnotenie stavu postihnutého, vyslobodzovanie,
premiestňovanie, aktivácia záchranného systému, vedomosti o základných úkonoch
zachraňujúcich život; základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) –
kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), základná klasifikácia porúch vedomia
(Glassgow skóre), bezvedomie a prvá pomoc pri ňom, poruchy dýchania (tachypnoe,
bradypnoe, apnoe) a prvá pomoc pri dusení, záchvatové stavy – epilepsia (kŕče typu
Grand mal), febrilné kŕče a prvá pomoc pri ich diagnostikovaní, krvácanie - typy
krvácania, prvá pomoc pri krvácaní, Šok – prvá pomoc, zlomeniny, poranenia kĺbov,
popáleniny - prvá pomoc: lekárnička obväzové techniky, Neúrazové náhle príhody:
zlyhanie srdcovej činnosti a náhla cievna mozgová príhoda – prvá pomoc, Poranenie
chrbtice - prvá pomoc. Praktické vzdelávanie - základná neodkladná podpora životných
funkcií (BLS, A BLS, P BLS) – uvoľňovanie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc.

D)

E)

F)

G)

H)

I)

Stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania – nácvik variantných techník,
amputácia končatiny – nácvik systému prvej pomoci, nácvik obväzovania – niekoľko
typov, stabilizovaná poloha a jej použitie, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie),
stabilizácia končatiny pri zlomení – nácvik fixácie. Rozsah minimálne jeden plný pracovný
deň – záverečný teoretický test a test praktického zvládnutia Prvej pomoci najmä v
prípade autohavárie, pádu z výšky, poranenia nástrojom, šoku. Vydanie
osvedčenia/preukazu. Realizácia v mesiaci máj.
Starostlivosť a údržba o zverené vozidlá, preskúšanie odbornej spôsobilosti vodičov
referentských vozidiel, kurz bezpečnej jazdy v osobnom vozidle do 3,5 t., kurz
defenzívnej jazdy v osobnom vozidle, kurz úspornej jazdy v osobnom vozidle. OBSAH
minimálne: starostlivosť a údržba zverených vozidiel – základné informácie o údržbe
vozidla, pravidelná prehliadky, dopĺňanie náplní a výmena opotrebovaných častí;
Preskúšanie odbornej spôsobilosti vodičov referentských vozidiel – vydanie osvedčenia o
spôsobilosti; Kurz bezpečnej jazdy pre vodičov osobných vozidiel s inštruktorom techniky zvládnutia štyroch najčastejších krízových situácií; Zlepšenie jazdeckých
zručnosti vo vyšších rýchlostiach a na rozdielnych povrchoch; Kurz defenzívnej jazdy –
zásady pomáhajúce predchádzať vzniku krízovej situácie v bežnej premávke; Praktický
výcvik vo vozidle v bežnej premávke pod vedením inštruktora, ktorý podáva spätnú väzbu
na návyky vodiča; Kurz úspornej jazdy - teoretické poznatky a tipy ako znížiť spotrebu
vozidla. Praktické jazdy pod vedením inštruktora implementujúce teoretické informácie o
úspornej jazde. Rozsah minimálne dva pracovné dni z nich minimálne jeden deň praktické
jazdy. Vydanie osvedčenia. Realizácia v mesiaci máj - jún.
Komunikačné zručnosti pri práci s ľuďmi – tréning. OBSAH minimálne: praktický nácvik
rozličných komunikačných situácií a uplatnenie efektívnej a asertívnej komunikácie,
naučiť účastníkov efektívne komunikovať, efektívne prezentovať a verejne vystupovať receptívne a expresívne schopnosti, aktívne počúvanie, spätná väzba, kladenie otázok,
parafrázovanie, sumarizácia, efektívne vedenie rozhovoru, problémová komunikácia –
kritika a manipulácia, asertívne riešenie problémov. Rozsah minimálne jeden deň.
Vydanie osvedčenia, certifikátu. Realizácia v mesiaci máj.
Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva. Forma
skončenia: písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly s platnosťou na 5 rokov.
Miesto konania kurzu - KPÚ PO – pracovisko Poprad – Spišská Sobota – dvor. Rozsah v
zmysle platnej legislatívy. Realizácia v mesiaci máj - jún.
Klampiarsky kurz s obsahom minimálne: ohýbanie plechov, nitovanie, pajkovanie,
falcovanie, uchytenie bleskozvodu, osadenie žľabového háku, osadenie lapaču snehu,
olemovanie komína, postupy provizórnych opráv vyžadujúcich klampiarske práce. Rozsah
minimálne tri (3) pracovné dni s následnou praktickou skúškou s hodnotením. Realizácia v
mesiaci jún - júl.
Pokrývačský kurz s obsahom minimálne: pokrývanie škridlou, pokrývanie šindľom,
pokrývanie eternitovými a plechovými šablónami, výmena akejkoľvek poškodenej
krytiny, náprava akejkoľvek uvoľnenej krytiny, postupy pri provizórnych opravách striech.
Rozsah minimálne osem tri (3) pracovné dni s následnou praktickou skúškou s
hodnotením. Realizácia v mesiaci jún - júl.
Murársky kurz s obsahom minimálne: murovanie komína, omietanie, závady muriva a
omietok: druhy a príčiny, znalosti a schopnosť zhodnotenie stavu existujúceho muriva.
Rozsah minimálne dva (2) plné pracovné dni s následnou praktickou skúškou s
hodnotením. Realizácia v mesiaci jún - júl.

J)

Tesársky kurz s obsahom minimálne: spôsoby havarijnej opravy krovu, provizórna
výdreva klenby Rozsah minimálne dva (2) plné pracovné dni s následnou praktickou
skúškou s hodnotením. Realizácia v mesiaci jún - júl.

Všeobecné podmienky všetkých školení a kurzov: Školenia a kurzy v bodoch A), B), C), E), F)
budú dodávané pre 3 osoby v meste Poprad. Presné miesto a presný termín dodania školení
a kurzov v ich rámci je na dodávateľovi služby, ktorý zabezpečí zodpovedajúce priestory a ich
vybavenie, aby bolo možné realizovať dodávku školení a kurzov. Presné miesto a presný
termín v rámci daného mesiaca kurzu D), G), H), I), J) môže určiť dodávateľ služby na jednom
mieste - inom ako je Poprad. V jeho rámci však zabezpečí ubytovanie a stravu počas celej
doby trvania kurzu a to minimálne v ubytovacom zariadení zodpovedajúcom štandardu
dvojhviezdičkového hotela a poskytnutia troch jedál denne z toho jedného vareného.
Úspešný uchádzač verejného obstarávania berie na vedomie, že v prípade nesúhlasu
Úradu vlády SR - riadiaceho orgánu Nórskeho finančného mechanizmu so znením návrhu
zmluvy o dodávke resp. priebehom verejného obstarávania, ktorému ide pred podpisom na
kontrolu, obstarávateľ nemá povinnosť tovar alebo službu objednať a
môže verejné
obstarávanie zrušiť a vyhlásiť nové. Verejný obstarávateľ nezodpovedá za žiadne náklady
prípadného dodávateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s predložením ponuky.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Podľa návrhu dodávateľa. Školenia a kurzy v bodoch A), B), C), E), F) je možné uskutočniť aj
v priestoroch KPÚ PO pracovisko Poprad – Spišská Sobota, kde je zasadacia miestnosť a dvor.
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
A) 80500000-9 školiace služby
B) 80550000-4 bezpečnostné školenia
C) 80560000-7 zdravotnícke školenia a poskytovanie prvej pomoci
D) - F) 80570000-0 školenia zamerané na osobný rozvoj
G) – J) 80530000-8 služby týkajúce sa praktického vzdelávania
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie variantných riešení avšak iba vo forme zmeny v
harmonograme školení a kurzov s tým, že nie je možné realizovať všetky kurzy v jednom
nepretržitom časovom slede.
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladaný termín poskytnutia služby: 15. máj – 15. júl 2019
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov projektu EEA Grants s názvom Pro
Monumenta II.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Podkladom pre úhradu ceny za dodanie predmetu zákazky bude faktúra vystavená
dodávateľom po jeho odovzdaní a prevzatí verejným obstarávateľom. Neoddeliteľnou
prílohou faktúry budú cetifikáty, preukazy alebo iné potvrdenia o absolvovaní kurzov a
tréningov.
Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade
s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.
V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené
údaje alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, verejný obstarávateľ má právo
takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu. Dodávateľ je povinný podľa
charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou
splatnosti. Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru
znovu aj v elektronickej forme na kontaktnú emailovú adresu.
11. Informácia, či je zákazka vyhradená pre registrované integračné sociálne podniky, chránené
dielne, fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú
samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo či je vyhradená v rámci
programov chránených pracovných miest za stanovených predpokladov:
Nie
12. Podmienky účasti záujemcov:
Verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
•
•

je oprávnený alebo osoby ním kontrahované sú oprávnené poskytovať požadované
služby – táto podmienka účasti sa preukazuje výpisom z obchodného, živnostenského
alebo iného obdobného registra
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu

13. Obsah ponuky:
•
•
•
•

Ponuka musí obsahovať:
identifikačné údaje (adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktná osoba
a pod.)
ponuku na predmet zákazky podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
podrobný opis predmetu zákazky podľa bodu 4 tejto výzvy
návrh zmluvy o dodaní služieb, ktorá bude obsahovať nasledujúce podmienky dodania:
a) lehota splatnosti služby 30 dní od dodania služby podľa jednotlivých bodov uvedených
v Podrobnom opise predmetu zákazky

b) podrobnú špecifikáciu obsahu školení, dĺžku ich trvania (dátum od – do) a miesto konania
(adresa) a základnú špecifikáciu priestorov (ich vybavenie a iné podmienky priebehu kurzov),
v členení Podrobného opisu predmetu zákazky,
c) mená osôb resp. inštitúcií a ich kvalifikácia (vzdelanie, prax, názov certifikátov a oprávnení
na vykonávanie predmetných kurzov a pod. resp. akreditácie vzdelávacích inštitúcií), ktoré by
vykonávali uvedené kurzy,
d) spôsob hodnotenia dosiahnutého pokroku jednotlivých frekventantov kurzov – akým
spôsobom sa zdokumentujú a verifikujú dosiahnuté zručnosti a vedomosti získaných v rámci
kurzov,
e) v prípade konania kurzov uvedených v písmenách D a G. – J. v bode 4 tejto výzvy na
jednom mieste záväzok na poskytnutie ubytovania a stravy (3 x denne z toho jedno teplé
jedlo), adresu a opis štandardu ubytovania
f) realizáciu dodávok všetkých služieb najneskôr do 15. 7. 2019
g) ustanovenie, podľa ktorého je víťazný dodávateľ povinný poskytnúť oprávneným
subjektom úplný prístup k účtovníctvu dodávateľa súvisiaceho s projektom a zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany dodávateľa a možnosť uplatnenia náhrady škody zo strany PÚSR,
ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu.
h) záväzok dodávateľa, že za rovnakých finančných podmienok a obdobných dĺžok trvania
školení a tréningov pre jedného pracovníka zabezpečí aj prípadné zaškolenie ďalšieho/ďalších
zamestnancov PÚ SR.
i) ustanovenie, podľa ktorého sú si zmluvné strany vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj
všetky jej prípadné dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu
eeagrants.sk a norwaygrants.sk.
14. Spôsob určenia ceny:
Návrh ceny v ponuke a v návrhu zmluvy musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné
k dodaniu predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane dopravy do
miesta dodania. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné
dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Predložené
návrhy cien v ponukách sú maximálne. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to
v ponuke a návrhu zmluvy.
15. Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk: do 13. mája do 12.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
• v uzavretej obálke označenej názvom zákazky a slovom „NEOTVÁRAŤ“, doručenej
osobne alebo prostredníctvom pošty na sekretariát verejného obstarávateľa na
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy
• elektronicky na e-mail kontaktnej osoby uvedený v bode 1. tejto výzvy
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky, ktoré splnia požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky budú
vyhodnocované na základe jediného kritéria:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu za
celý predmet zákazky v Eur s DPH.
17. Hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Platnou ponukou bude len tá ponuka, ktorá
zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto výzve.
18. Informácia, či bude použitá elektronická aukcia:
Nie
19. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ je registrovaný ako platca DPH podľa § 7 a § 7a zákona č.222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ako osoba, ktorá nemá postavenie
platiteľa dane, avšak je povinná platiť daň z tovarov a služieb nadobudnutých z iného členského
štátu EÚ, bez nároku na odpočítanie dane.

