Centrum účelových zariadení – CÚZ, Rekreačná 13,
921 01 Piešťany, IČO: 42137004, IČ DPH: SK2022739697
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. p.: CUZ-BOZP/04/2020
Stredisko: Inštitút pre verejnú správu, M.Sch.Trnavského
1a, Bratislava
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov: CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Názov a adresa prevádzky: Inštitút pre verejnú správu, M.Sch.Trnavského1a, Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.cuz.sk
Kontaktná osoba: Ing. Kojdiaková Eva
Telefón: 0911/454927
E-mail: IVS.BOZP@gmail.com
II. OPIS
Názov zákazky: Vzdelávanie elektrotechnikov v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z
Druh zákazky /tovar, služba, stavebné práce/: služba
Spoločný slovník obstarávania – CPV: 80320000-3

LEKÁRSKE VZDELÁVANIE

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
Hlavné miesto poskytovania zákazky: Prípravu žiadame zabezpečiť prevažne v rámci
individuálnych požiadaviek v regiónoch v jednotlivých krajoch Slovenska, ako aj priamo na
prevádzkach, aby sa v prípade nutnosti zásahu (záchranných prác) vedela skĺbiť prispôsobiť
príprava individuálnym požiadavkám aj pri zabezpečení školenia pri teórii aj pri praxi
v povinnom rozsahu.

Termín splnenia zákazky: 25.02. - 31.12. 2020
Stručný opis zákazky: Vzdelávanie v poskytovaní 1. Pomoci v zmysle Vyhl. č. 398/2010 Z.z.
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na kurz prvej
pomoci v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z

Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky:
1./ Zabezpečiť vzdelávanie v oblasti v poskytovaní 1. Pomoci v zmysle Vyhl. č. 398/2010
Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na kurz
prvej pomoci v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov v súlade s § 27 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej
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činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní
vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, a to tých, ktoré sú uvedené v prílohe
k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a podľa priebežných požiadaviek
objednávateľa. Súčasťou činnosti školiteľa je odovzdanie prezenčných listín z jednotlivých
školení objednávateľovi a odovzdanie dokladov o absolvovaní odborného školenia
zúčastneným účastníkom školenia a to v rozsahu udelených akreditácií poskytovateľovi
príslušnými orgánmi, ako aj písomný záznam z jednotlivých školení.
2./ Kurz prvej pomoci (ďalej len „kurz“) trvá najmenej osem vyučovacích hodín a tvorí ho
a) teoretická časť osobitne E-learmingovou formou ,
b) praktická časť a
c) skúška z poskytovania prvej pomoci.
Praktická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční v simulovaných podmienkach
pri použití materiálno-technického vybavenia kurzu podľa § 5 č. Vyhlášky398/2010 Z.z.
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na kurz prvej
pomoci.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 9 150,- EUR bez DPH za celý predmet
zákazky.
Návrh na plnenie kritérií:
Cenová ponuka:
Cena za kurz za jednu osobu/frekventanta osobitne pri základnom kurze/opakované školenie
Cena bude účtovaná len na základe reálneho počtu vyškolených osôb.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komunikácia:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie –
emailom.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 21. 02. 2020
Čas: do 12.00 hod.
Spôsob predkladania ponúk - email: IVS.BOZP@gmail.com
V. PODMIENKY ÚČASTI
Úspešný uchádzač predloží nasledujúce doklady:
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Doloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpisu
zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v
ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: napr.: najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných
uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na dodanie požadovanej služby zákazky.
Návrh zmluvy – príloha č. 1.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na
základe objednávky, splatnosť faktúry bude 30 dní. Preddavok ani zálohová platba sa
neposkytuje.
VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Bratislave

dňa 14.02.2020

Dátum odoslania výzvy: 14. 02. 2020
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