
 

 

PAMIATKOVÝ   ÚRAD 

  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Cesta na Červený most 6,  814 06 Bratislava 

 

 

Telefón: + 421 - 2 /  20 464 111 IČO: 31755194                                            Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Fax: + 421 - 2 / 20 464 100  DIČ:2021491560                                         Číslo účtu: 7000068998/8180 

     

Z A D Á V A N I E     Z Á K A Z K Y 
V zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zmeny č.95/2013 Z. z. 

 

Výzva na predloženie ponuky 

 
1. Verejný obstarávateľ: 

Názov:    Pamiatkový úrad SR 

Adresa:    Cesta na Červený most 6  

     814 06 Bratislava 

IČO:    31755194 

Kontaktná osoba:   Branislav Rezník 

Telefón:    00421220464334 

E-mail:    branislav.reznik@pamiatky.gov.sk 

 

 

2. Predmet zákazky:   

 

Dodanie služieb v rámci implementácie projektu „Pro Monumenta – prevencia 

údržbou“ – dodanie komplexného balíka školení v oblasti Bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi, školenia prvej pomoci, vedenia referentského 

vozidla, starostlivosti a údržby zverených motorových vozidiel, zdokonaľovanie 

odbornej spôsobilosti vodičov, kurz práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou so 

záverečným certifikátom  platným  minimálne 1 rok,  komunikačné zručnosti pri práci 

s ľuďmi. 

 

Názov zákazky: „Pro Monumenta – základné školenia“ 

 

3. Podrobný opis predmetu zákazky: 

 

A) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. OBSAH minimálne: v zmysle paltnej 

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 apríl. 

   

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 apríl. 

 



  

 

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. 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 dva plné 

pracovné dni – 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 apríl. 

D) 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 tri pracovné dni. 

Vydanie osvedčenia.   Realizácia v mesiaci máj.  

E) Kurz práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, školenie na špeciálnu 

horolezeckou technikou so záverečným osvedčením a preukazom 

s maximálnou dobou platnosti a s dvoma preškoleniami po uplynutí doby 

platnosti certifikátu. OBSAH minimálne: v zmysle platnej legislatívy - 

Oboznámenie zamestnancov s právnymi predpismi, ktoré súvisia s prácami vo 

výškach a  verifikácia ich znalostí testom.  Vyškolenie na bezpečné správanie sa na 

pracovisku vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Vyškolenie zamestnancov na správne 

používanie prostriedkov osobného zabezpečenia a na zásady ukotvenia a vedenia 

lán pri práci vo výškach. Vyškolenie zamestnancov na možnosti použitia prvkov  

 



  

horolezeckej a speleologickej techniky pri práci vo výškach, jej vhodné 

kombinovanie, hlavne pri operatívnom riešení zvláštnych situácií, na prechod 

medzikotvením, lanovým traverzom, deviátorom, zostupu cez uzol a na 

zostrojovanie kladkostrojov z osobného výstroja. Vyškolenie zamestnancov na 

vykonanie záchrany a evakuácie spolupracovníka v prípade, ak ten ostane visieť na 

lane alebo na konštrukcii. Rozsah minimálne šesť plných pracovných dní (hlavné, 

prvé školenie) a minimálne dva plné dni pri preškolení – záverečný certifikát  

s maximálnou dobou platnosti. Vydanie osvedčenia a preukazu. Realizácia    

v mesiaci máj – jún.  

F) 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. 

 

Všeobecné podmienky všetkých školení a kurzov: Všetky školenia a kurzy, okrem 

kurzu E), budú dodávané pre tri trojčlenné skupiny zamestnancov v mestách Trnava, 

Banská Bystrica a Poprad resp. Prešov v popísanom rozsahu. 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 kurzu E) Kurzu práce vo výškach a nad voľnou 

hĺbkou a časti kurzu D) môže určiť dodávateľ služby pre všetkých 9 zamestnancov + 1 

odborného koordinátora projektu Pro Monumenta na jednom mieste. V jeho rámci 

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.   

 

4. Spoločný slovník obstarávania: 

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 

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:     je vyššia ako finančný limit uvedený v § 4 

ods.3 písm.a) – predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako  1000 eur 

   

6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:       
 

Ponuky, ktoré splnia predložené požiadavky na predmet zákazky budú vyhodnocované 

na základe dvoch kritérií:  

1. najnižšia cena za predmet celej zákazky, ktorej súčasti sú uvádzané 

v bodoch A) – F) Podrobného popisu predmetu dodávky. Váha kritéria 

80% 

2. dĺžka trvania školení a tréningov v bodoch C., D., E. Váha kritéria 

20%.  



  

Úspešným uchádzačom sa stane len uchádzač, ktorého ponuka  bude obsahovať 

najnižšiu cenu v Eur s DPH súčasne pri najdlhšej dobe školení a tréningov uvádzaných 

v bodoch C-E. 

Cenové ponuky od ostatných uchádzačov budú neúspešné. 

          

7. Hodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú 

požiadavkám na predmet zákazky. Variantné riešenia sa umožňujú iba ako zmeny v 

harmonograme školení a kurzov s tým, že nie je možné realizovať všetky kurzy iba 

v dvoch po sebe idúcich mesiacoch. Platnou ponukou bude  ponuka, ktorá zároveň 

neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 

a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto výzve na predloženie 

cenovej 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 3 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 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 na jednom mieste záväzok na poskytnutie ubytovania 

a stravy (3 x denne z toho jedno teplé jedlo), adresu a opis štandardu ubytovania. 

 

 

8. Označenie, či sa použije elektronická aukcia: NIE 

 

9. Lehota a miesto na predloženie ponuky:    21. 4. 2014 do 12.00 hod. 
 

E-mailom na adresu: branislav.reznik@pamiatky.gov.sk 

alebo písomne v uzatvorenej obálke s heslom „Pro Monumenta - základné školenia – 

neotvárať“ na adresu: 

Pamiatkový úrad SR 

Cesta na Červený most 6  

814 06 Bratislava 

 

 

10. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené 

pracoviská: 
NIE 

mailto:branislav.reznik@pamiatky.gov.sk


  

 
 

11. Trvanie zmluvy:        do konca termínu dodania služby 

 

12. Miesto dodania predmetu zákazky: 

 
1. V prípade školení uvádzaných pod písmenami A – D a F sú to mestá Trnava, Banská 

Bystrica a Poprad alebo Prešov. Presné miesto a čas dodania služieb školení a kurzov 

je na dodávateľovi, ktorý sa riadi predovšetkým návrhom termínu realizácie od 

verejného obstarávateľa.  

2. V prípade kurzu uvádzaným v Podrobnom popise predmetu zákazky ako kurz E a D je 

výber miesta kurzu na dodávateľovi.  

 

13. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
 

Prvé školenia sa uskutočnia do 14 dní od podpisu zmluvy. 

14. Spôsob určenia ceny: 

Návrh ceny v ponuke a v návrhu zmluvy musí obsahovať všetky náklady dodávateľa 

potrebné k dodaniu predmetu zákazky podľa požiadavky 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. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov projektu Pro Monumenta – 

prevencia údržbou, financovaného Nórskym finančným mechanizmom, formou  

bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia zálohovej platby. Splatnosť faktúry 

bude do 30 dní od jej doručenia. 

Podkladom na úhradu ceny za dodanie predmetu zákazky bude faktúra vystavená 

predávajúcim po jeho odovzdaní a prevzatí kupujúcim. Neoddeliteľnou prílohou 

faktúry bude preberací protokol alebo dodací list. 

 

Predávajúcim 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 predávajúcim nebude obsahovať všetky 

zákonom stanovené údaje alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

kupujúci má právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej doplnenie, resp. opravu  

predávajúci je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 

doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Predávajúci je zároveň povinný 

bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej forme na 

kontaktnú emailovú adresu.  

 

16. Lehota viazanosti ponúk: 30. 7. 2014 

 

17. Doplňujúce informácie: 

                               

a) V prípade kolízie termínov ponúkaných kurzov s termínmi iných školení a kurzov,      



  

      ktoré nie sú predmetom tejto výzvy, no ktoré  by sa v priebehu konania verejného  

      obstarávania zazmluvnili s inými  subjektmi, obstarávateľ v spolupráci  

      s dodávateľom nájde iné vhodné termíny kurzov, najmä v mesiaci jún alebo júl.  

 

b) uchádzač bude povinný predložiť certifikáty spôsobilosti osôb alebo inštitúcií, 

ktoré budú vykonávať jednotlivé kurzy. 

 

c) 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."  

 


