
V   Ý   Z   V  A 
 zákazka

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších prepisov na predmet zákazky s názvom 

Predmet zákazky: „Akreditovaný kurz prvej pomoci“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Hanušovce nad Topľou 
Sídlo: Mestský úrad Hanušovce, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
IČO: 00332399
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 
Hanušovce nad Topľou 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

CPV: 80562000-1 
Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávania akreditovaného kurzu prvej pomoci vrátane skúšok a
vydania potvrdení o absolvovaní akreditovaného kurzu pre pracovníkov zdravotnej osvetovej práce mesta
Hanušovce  nad  Topľou,  v  rámci  projektu  "Zdravotná  osveta  a  poradenstvo  v  prostredí  sociálne
vylúčených skupín". Vzdelávanie bude zamerané na získavanie vedomostí a zručností pri poskytovaní
prvej pomoci. Nevyhnutnou požiadavkou na kvalitu zabezpečenia vzdelávacej aktivity akreditovaný kurz
prvej pomoci je poskytnutie kurzu v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami na držiteľov akreditácie na
uskutočňovanie kurzu prvej pomoci, vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR v súlade s Vyhláškou MZ
SR č. 398/2010 Z.z. z 30. septembra 2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz
inštruktora prvej pomoci alebo ekvivalentného dokladu podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ. 

Kurz v rozsahu 90 hodín pre 5 osôb.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 500,00 €

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 80562000-1 Školenia a poskytovanie prvej pomoci

6. Doba poskytovania: 12/2014 – 01/2015

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
a) dňa 04.12.2014 do 12:00 hod.
b)  doručenie  cenových  ponúk poštou  alebo  osobne  na  adresu  uvedenú  v bode  1.  tejto  výzvy.  
Ponuku nie je možné predložiť faxom ani elektronicky.
c) spôsob označenia obalu s ponukou (adresa verejného obstarávateľa, adresa uchádzača, označenie
    "Neotvárať" a názov zákazky - "Akreditovaný kurz prvej pomoci")
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.

8. Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: jednotkovú cenu, cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH. 
Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. Ceny uvádzať v €.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
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Cenu za zákazku podľa bodu 8. a kópiu oprávnenia, ktoré preukazuje oprávnenie dodať predmet zákazky.
Doklad o akreditácii, prípadne licenciu.

10.Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 dní.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
 najnižšia cena s DPH/bez DPH

12. Forma zmluvy: písomná forma zmluvy

Mesto Hanušovce nad Topľou ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať u úspešného
uchádzača žiaden tovar, resp. službu v prípade ak nastanú okolnosti,  ktoré v čase uverejnenia výzvy
nemohol predpokladať. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o VO.

V Hanušovciach nad Topľou dňa 24.11.2014

.........................………………………............................

            Štefan Straka štatutárny zástupca              
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