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1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 
Názov: Obec Ihľany 
IČO: 00326241 
Kontaktná osoba: Ján Turek 
Sídlo: Obecný úrad Ihľany 
Adresa: Ihľany 94, 059 94 Holumnica 
Telefón: 052 458 622, 0905 400 212  
Elektronická pošta: ihlany@stonline.sk 
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Zabezpečovanie služieb v rámci implementácie projektu „Podpora zamestnanosti MRK 
v obci Ihľany prostredníctvom prípravy na pracovný trh ", konkrétne: 

1. Kurz Lesný robotník - pilčík v ťažbe dreva - pilčícky kurz, bezpečnosť pri práci, 
požiarna ochrana a prax 

  
2. Kurz Obsluha a údržba krovinorezov, motorových vyžínacích zariadení, píl, 
jamkovačov - školenie z návodu, bezpečnosť pri práci, požiarna ochrana a prax, mimo 
ťažby dreva 
 
3. Kurz Lesný robotník - pestovná činnosť v lese - teoretická príprava, bezpečnosť pri 
práci, požiarna ochrana a prax 

 

3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Špecifikácia potrebných oprávnení lektora: 
- 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,   
- 10.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,   
- 10.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ,  

   - Odborná spôsobilosť na výkon činnosti požiarneho technika,  
   - Odborná spôsobilosť na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika. 

 
Obdobie a čas plnenia lektorskej činnosti: 
Odbornú spôsobilosť musí mať prednášajúci. Lektorská činnosť bude prevádzaná denne v 
dobe od 01. 09. 2012 do 30.06.2014. Minimálny denný vyučovací čas je 45 min.,  maximálny 
denný vyučovací čas 8 x 45 min. s 10 min. prestávkami.  Čas určuje podľa potreby a svojich 
možností objednávateľ (napr. doprava účastníkov kurzu na pracovisko, apod.).             
 
Rozsah lektorskej činnosti: 

1. Kurz Lesný robotník - pilčík v ťažbe dreva, bezpečnosť pri práci, požiarna ochrana 
a prax pre 30 záujemcov rozdelených do 3 etáp. V každej etape je 10 účastníkov 
kurzu. Výsledkom kurzu je pilčícky preukaz. 

2. Kurz Obsluha a údržba krovinorezov, motorových vyžínacích zariadení, píl, 
jamkovačov, školenie z návodu, 
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bezpečnosť pri práci, požiarna ochrana a prax pre 20 
 
 
účastníkov kurzu rozdelených do 2 etáp. V každej etape je 10 účastníkov. Výsledkom 
zaškolenia je oprávnenie na obsluhu krovinorezu, motorovej píly bez ťažby a obsluhu 
jamkovača. 

3. Kurz Lesný robotník - pestovná činnosť v lese - bezpečnosť pri práci, požiarna 
ochrana a prax pre 100 záujemcov rozdelených do 5 etáp. V každej etape je 20 
účastníkov kurzu. Výsledkom zaškolenia je certifikát o absolvovaní školenia. 

 
V cene lektora sú zahrnuté odmeny, cestovné, stravné, príprava, konzultácie, prezentácia materiálov.  

4. DOBA POSKYTOVANIA 
September  2012 – jún 2014 

5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY 
Lektor Kurz Lesný robotník - pilčík v ťažbe dreva 
1 etapa v rozsahu 144 hod x 3 etapy 432 hodín /projekt  
Maximálne: 24 mesiacov/projekt 
 
Lektor Kurz Obsluha a údržba krovinorezov, motorových vyžínacích zariadení, píl, 
jamkovačov  
1 etapa v rozsahu 84 hod x 2 etapy 168 hodín /projekt  
Maximálne: 24 mesiacov/projekt  
 
Lektor Kurz Lesný robotník - pestovná činnosť v lese  
1 etapa v rozsahu 48 hod x 5 etáp 240 hodín /projekt  
Maximálne: 24 mesiacov/projekt  
 

6. LOKALITA POSKYTOVANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Obec Ihľany 

7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 
Na celý predmet zákazky alebo jednotlivo na kurzy.  

8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENINIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 
Neumožňuje sa. 
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9. KRITÉRIA HODNOTENIA 
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 
predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane 
všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 

10. PODMIENKY ÚČASTI 

 Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť: 

- živnostenský list alebo výpis z obchodného registra na požadované školenia (kópia) 
-  01.1 -   Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,   
- 10.2 -  Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorovej reťazovej píly pri ťažbe  

dreva,   
- 10.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorovej reťazovej píly pri inej 

činnosti, 
- odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti požiarneho technika,  
- odbornú spôsobilosť na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika. 

 

11. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Lektor Kurz Lesný robotník - pilčík v ťažbe dreva (1 etapa v rozsahu 144 hod x 3 
etapy) -  432 hodín /projekt - 5 000,00€ bez DPH 
 
Lektor Kurz Obsluha a údržba krovinorezov, motorových vyžínacích zariadení, píl - 
(1 etapa v rozsahu 84 hod x 2 etapy) -  168 hodín /projekt - 1 600,00€ bez DPH 
 
Lektor Kurz Lesný robotník - pestovná činnosť v lese  - (1 etapa v rozsahu 48 hod x 5 
etáp) -  240 hodín /projekt - 2 000,00€ bez DPH 
 

12. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 

Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:  
Obecný úrad Ihľany 
Ihľany 94, 059 94 Holumnica 
 
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovným: adresa verejného obstarávateľa, adresa 
uchádzača, označenie, „Lektorská činnosť - NEOTVÁRAŤ". 
 
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 23. 08. 2012 do 12.00 hod. Tento termín je 
konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je možné posielať 
elektronicky ani faxom. 
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12. VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK  
 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva.  
 
 
 
V Ihľanoch, 10. 08. 2012 
 
 
 

 
Štatutárny zástupca: Ján Turek 

 


