Horská služba Pieninského národného parku
Vzdelávaním k profesionalizácii a záchrane života - služby – vzdelávanie
Podlimitná zákazka zadávaná postupom podprahových zákaziek – Výzva na predkladanie ponúk
Výzva

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Viac informácií získate na www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk.
Vzdelávaním k profesionalizácii a záchrane života

VÝZVA
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky
podlimitná zákazka zadávaná postupom podprahových zákaziek podľa § 99 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby
„Vzdelávaním k profesionalizácii a záchrane života – služby – vzdelávanie“.

1. Identifikácia obstarávateľa podľa §7 (ďalej obstarávateľ):
Názov obstarávateľa: Horská služba Pieninského národného parku
Sídlo obstarávateľa: SNP č. 128, 061 01 Spišská Stará Ves
Zastúpený: Ing. Marko Popovič, štatutárny zástupca
IČO: 42028850
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0492727993/0900
Telefón: +421903624044
E – mail: hspienap@gmail.com
www.hspienap.webnode.sk
Obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Marko Popovič
Mobil: +421903624044
E-mail: hspienap@gmail.com
2. Názov predmetu zákazky: Vzdelávaním k profesionalizácii a záchrane života - služby

- vzdelávanie
Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Slovník spoločného obstarávania:
CPV:
80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Opis služby:
Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávania projektu Vzdelávaním k profesionalizácii
a záchrane života a to (predmet zákazky je rozdelení na časti):
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Časť A:
Položka č. 19
Predmet obstarávania: Školenie čakateľov a preškolenie členov záchranárov pre oblasť
zdravotníckej pomoci
Opis:
Základná norma zdravotníckych vedomostí 16 hodín po 60 minút - teoretické a praktické
vedomosti ako poskytovať prvú pomoc pri zastavení dýchania a krvného obehu, pri bezvedomí,
šoku a veľkom vonkajšom krvácaní, ovládanie prvej pomoci aj pri zlomeninách, poraneniach
jednotlivých častí tela, základy obväzovania, vrátanie vydania Európskeho certifikátu.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = osôb, ktoré sa zúčastnia kurzu: 30 osôb á kurz,
2 x v priebehu 24 mesiacov (preškolenie každý rok v období medzi 9/2010 – 5/2012) = 60
osobokurz podľa vzájomnej dohody objednávateľa a dodávateľa.
Časť B:
Položka č. 21
Predmet obstarávania: Školenie čakateľov a preškolenie členov záchranárov - záchrana a
evakuácia z lanových dráh
Opis:
Školenie nácviku evakuácie lyžiarov z osobných horských dopravných zariadení (OHDZ) v
prípade výpadku OHDZ. Dĺžka školenia: 8 hodín v dĺžke po 60 minút.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 15 osôb á kurz, 2 x v priebehu 24 mesiacov =
30 osobokurz (preškolenie každý rok v období medzi 9/2010 – 5/2012) podľa vzájomnej
dohody objednávateľa a dodávateľa. Cena musí zahŕňať školiteľa aj prenájom lanovky.
Vzhľadom na pôsobenie vyhlasovateľa Horskej služby Pieninského národného parku v lokalite
Pienin a Vysokých Tatier sa vyžaduje, aby navrhovateľ ponúkol miesto školenia priamo v
lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier. Minimálne 50 % dĺžky osobokurzu t.j. minimálne 4
hodiny po 60 minút / 1 osobokurz musí byť realizované ako prípadová štúdia priamo v teréne
v lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier.
Časť C:
Položka č. 23
Predmet obstarávania: Školenie pre výkon záchrany na lyžiarskych svahoch
Opis:
Školenie na výkon záchrany na lyžiarskych svahoch a v náročnom horskom teréne. Obsahuje:
zdravotnú časť, a samotnú záchranu na svahu (z každého teoretickú a praktickú časť)
preškolenie prvej pomoci, technickej časti záchrany na svahoch .
Dĺžka školenia: 8 hodín v dĺžke po 60 minút.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 15 osôb á kurz, 4 x v priebehu 24 mesiacov =
60 osobokurz (t.j. 30 osôb ročne v období medzi 9/2010 – 5/2012 podľa vzájomnej dohody
objednávateľa a dodávateľa).
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Vzhľadom na pôsobenie vyhlasovateľa Horskej služby Pieninského národného parku v lokalite
Pienin a Vysokých Tatier sa vyžaduje, aby navrhovateľ ponúkol miesto školenia priamo v
lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných
turistických chodníkov. Minimálne 50 % dĺžky osobokurzu t.j. minimálne 4 hodiny po 60 minút
/ 1 osobokurz musí byť realizované ako prípadová štúdia priamo v teréne v lokalite Pienin alebo
Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných turistických chodníkov.
Časť D:
Položka č. 24
Predmet obstarávania: Školenie ochrany prírody a krajinoznalectva
Opis:
Súčasťou práce záchranára je detailné poznanie okolia. V prípade záchrany záchranár musí
rýchlo lokalizovať pomoc volaného podľa popisu okolia. To platí aj opačne pri navigácii
stratených alebo zranených osôb. Školenie spočíva z vysokohorských túr, počas ktorých
odborne spôsobilá osoba opisuje detailne terén, chodníky, okolité kopce, štíty, pohoria.
Nevyhnutné je zrealizovať školenie do viacerých oblastí, kde chodia bežní turisti aj skialpinisti
či horolezci. Kurz je úplne nezávislý od horolezeckého kurzu, kde je dôraz kladený na techniku
lezenia, istenia... a nie na krajinoznalectvo. Kurz krajinoznalectvo môže viesť len odborne
spôsobilá osoba, pričom počet sprevádzaných osôb v náročnej lokalite je max. 2 osoby na 1
vodcu.
Dĺžka 1 osobokurzu: 8 hodín v dĺžke po 60 minút.
Merná jednotka = osobokurz. 1osobokurz = 1 náročná lokalita. Každý člen a čakateľ musí
absolvovať 4 lokality v zime a 4 lokality v lete prípadne kombináciu, avšak pri ponechaní 8
lokalít na osobu. Počet jednotiek = 30 osôb x 8 lokalít = 240 osobokurz v období medzi
9/2010 – 5/2012 podľa vzájomnej dohody objednávateľa a dodávateľa.
Vzhľadom na pôsobenie vyhlasovateľa Horskej služby Pieninského národného parku v lokalite
Pienin a Vysokých Tatier sa vyžaduje, aby navrhovateľ ponúkol miesto školenia priamo v
lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných
turistických chodníkov. Minimálne 50 % dĺžky osobokurzu t.j. minimálne 4 hodiny po 60 minút
/ 1 osobokurz musí byť realizované ako prípadová štúdia priamo v teréne v lokalite Pienin alebo
Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných turistických chodníkov.
Časť E:
Položka č. 25
Predmet obstarávania: Školenie čakateľov a členov záchranárov - lavínový špecialista
Opis:
Náuka o snehu a lavínach, analýza snehovej pokrývky, improvizovaná a aj organizovaná
záchrana v lavínach, Zásady prvej pomoci pri lavínových nešťastiach. Nakoľko je lavínová
problematika veľmi náročná a úrazovosť v lavínach početná, je potrebné problematiku nacvičiť
každý rok, aby zásah bol 100%.
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Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 30 osôb á kurz po 2 kurzy (ročný + opakovaný
v druhom roku) za 24 mesiacov v období medzi 9/2010 - 5/2012 = 60 osobokurz. Veľkosť
skupiny pre 1 kurz je max. 6 osôb.
Dĺžka 1 osobokurzu: 16 hodín v dĺžke po 60 minút.
Vzhľadom na pôsobenie vyhlasovateľa Horskej služby Pieninského národného parku v lokalite
Pienin a Vysokých Tatier sa vyžaduje, aby navrhovateľ ponúkol miesto školenia priamo v
lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných
turistických chodníkov. Minimálne 50 % dĺžky osobokurzu t.j. minimálne 8 hodín po 60 minút /
1 osobokurz musí byť realizované ako prípadová štúdia priamo v teréne v lokalite Pienin alebo
Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných turistických chodníkov.
Časť F:
Položka č. 26
Predmet obstarávania: horolezecká škola a horolezecká záchrana
Opis:
Školenie nevyhnutné pre zásahy v skalnom teréne a stenách. Pre účely záchranárstva na
skalách sa vyžaduje a odporúča horolezecká škola v lete a zvlášť v zime, kedy sú podmienky
lezenia odlišné. Je potrebné absolvovať základný a nadstavbový kurz.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 30 osôb á kurz, 1 kurz v lete, 1 kurz v zime =
60 osobokurz v období medzi 9/2010 - 5/2012 podľa dohody objednávateľa a dodávateľa.
Dĺžka 1 osobokurzu je 6 dní, 1 deň = 8 hodín po 60 minút.
Vzhľadom na pôsobenie vyhlasovateľa Horskej služby Pieninského národného parku v lokalite
Pienin a Vysokých Tatier sa vyžaduje, aby navrhovateľ ponúkol miesto školenia priamo v
lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných
turistických chodníkov. Minimálne 50 % dĺžky osobokurzu t.j. minimálne 3 dni, 1 deň = 8
hodín po 60 minút / 1 osobokurz musí byť realizované ako prípadová štúdia priamo v teréne
v lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných
turistických chodníkov.
Časť G:
Položka č. 27
Predmet obstarávania: Školenie čakateľov a členov záchranárov - lezenie ľadopádov v
zime - záchrana v ľade
Opis:
Školenie v ľadopádoch je nevyhnutné pre záchranu v zmrzlom prostredí ľadovcových terénov,
zamrznutých vodných plôch a ľadopádov. Lezenie v skalách a v ľadoch sa odlišuje technikou.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 30 osôb á kurz v období medzi 9/2010 5/2012 podľa dohody objednávateľa a dodávateľa.
Dĺžka 1 osobokurzu je 1 deň = 8 hodín po 60 minút.
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Vzhľadom na pôsobenie vyhlasovateľa Horskej služby Pieninského národného parku v lokalite
Pienin a Vysokých Tatier sa vyžaduje, aby navrhovateľ ponúkol miesto školenia priamo v
lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných
turistických chodníkov. Minimálne 50 % dĺžky osobokurzu t.j. minimálne 4 hodiny po 60 minút
/ 1 osobokurz musí byť realizované ako prípadová štúdia priamo v teréne v lokalite Pienin alebo
Vysokých Tatier a to aj vo vysokohorskom teréne mimo bežných turistických chodníkov.
Časť H:
Položka č. 28
Predmet obstarávania: Jazykový kurz - anglický jazyk
Opis:
Víkendové kurzy zamerané na zvládnutie základných komunikatívnych prostriedkov a jasných
foriem vyjadrovania sa nielen v krízových situáciách, na rozvoj a prehlbovanie schopnosti
dorozumieť sa v anglickom jazyku pri komunikácií so zahraničnými klientmi, pri plnení si
povinnosti a poskytovaní služieb. Komunikácia v cudzom jazyku je nevyhnutným
predpokladom pre rýchlu záchranu zahraničných turistov.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 10 osôb á kurz, 3 x v priebehu 24 mesiacov =
30 osobokurz v období medzi 9/2010 - 5/2012 podľa dohody objednávateľa a dodávateľa.
Dĺžka 1 osobokurzu je 50 hodín po 60 minút.
Položka č. 29
Predmet obstarávania: Jazykový kurz – nemecký jazyk
Opis:
Víkendové kurzy zamerané na zvládnutie základných komunikatívnych prostriedkov a jasných
foriem vyjadrovania sa nielen v krízových situáciách, na rozvoj a prehlbovanie schopnosti
dorozumieť sa v anglickom jazyku pri komunikácií so zahraničnými klientmi, pri plnení si
povinnosti a poskytovaní služieb. Komunikácia v cudzom jazyku je nevyhnutným
predpokladom pre rýchlu záchranu zahraničných turistov.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 10 osôb á kurz, 3 x v priebehu 24 mesiacov =
30 osobokurz v období medzi 9/2010 - 5/2012 podľa dohody objednávateľa a dodávateľa.
Dĺžka 1 osobokurzu je 50 hodín po 60 minút.

Časť I:
Položka č. 30
Predmet obstarávania: psychosociálny výcvik - komunikácia so zraneným, navigácia
stratených turistov
Opis:
Zameraný na zvládanie náročných situácií, osobnostné predpoklady záchranára, externú
a internú komunikáciu pri krízach a.i., a to formou koncentrovaného tímového vzdelávania, v
ktorom sa uplatňujú informačné vstupy, demonštrácie, diskusia, videozáznam a
videoprehrávky, sebareflexia, modelovanie a hranie rolí, sociálna facilitácia a iné stimulatívne
postupy. Záchranár je v podstate v mnohých situáciách manažér ľudského života a každé
rozhodnutie musí byť efektívne a správne. To platí aj pri telefonickej či osobnej komunikácii s
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postihnutým, rozdeľovaní úloh v rámci záchrannej akcie, organizovanie záchranných akcií a
podobne.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 10 osôb á kurz, 3 x v priebehu 24 mesiacov =
30 osobokurz v období medzi 9/2010 - 5/2012 podľa dohody objednávateľa a dodávateľa.
Dĺžka 1 osobokurzu je 6 dní po 8 hodín, hodina v dĺžke 60 minút.
Časť J:
Položka č. 31
Predmet obstarávania: kurz IKT
Opis:
Kurz zameraný na základné ovládanie aplikácie MS Office, windows, el.pošta a internet.
Zamerané na získanie základných a rozširujúcich vedomostí v oblasti ovládania PC, vytvárania
prezentácií, znalosť ovládania programov na evidovanie informácií a údajov pre potreby
vyhodnocovania a monitoringu záchranných akcií, spracovania štatistiky úrazov, prezentácií pre
prevenciu a informovanie verejnosti. Súčasťou kurzu bude aj ovládanie práce s rádiovými
stanicami a PMR vysielačkami.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 10 osôb á kurz, 3 x v priebehu 24 mesiacov =
30 osobokurz v období medzi 9/2010 - 5/2012 podľa dohody objednávateľa a dodávateľa.
Dĺžka 1 osobokurzu je 2 dni po 8 hodín, dĺžka hodiny = 60 minút.
Časť K:
Položka č. 32
Predmet obstarávania: školenie čakateľov a členov záchranárov - záchrana na rieke
Opis:
Kurz zameraný na záchranu na vodnej ploche - potápanie, raftovanie... . Vzhľadom na
lokalizáciu Horskej služby Pieninského národného parku v blízkosti rieky Dunajec je jeho
súčasť nevyhnutnou podmienkou a predpokladom odbornosti a profesionalizácie pre záchranu
na divokej vode.
Merná jednotka = osobokurz. Počet jednotiek = 10 osôb á kurz, 3 x v priebehu 24 mesiacov =
30 osobokurz v období medzi 9/2010 - 5/2012 podľa dohody objednávateľa a dodávateľa.
Dĺžka 1 osobokurzu je 2 dni po 8 hodín, dĺžka hodiny = 60 minút.
Vzhľadom na pôsobenie vyhlasovateľa Horskej služby Pieninského národného parku v lokalite
Pienin a Vysokých Tatier sa vyžaduje, aby navrhovateľ ponúkol miesto školenia priamo v
lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier. Minimálne 50 % dĺžky osobokurzu t.j. minimálne 1 deň
po 8 hodín, dĺžka 1 hodiny po 60 minút / 1 osobokurz musí byť realizované ako prípadová
štúdia priamo v teréne v lokalite Pienin alebo Vysokých Tatier.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Určí uchádzač s ohľadom na bod 2. tejto Výzvy
4. Druh a množstvo:
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Časť A: položka č.19
Popis

1.

merná
jednotka

Školenie - Školenie
čakateľov a
preškolenie členov
záchranárov pre
oblasť zdravotníckej
pomoci
Spolu

počet

osobokurz

cena bez
DPH za
jednotku

cena
spolu bez
DPH

DPH

cena vrátane DPH

cena bez
DPH za
jednotku

cena
spolu bez
DPH

DPH

cena vrátane DPH

60

Časť B: položka č.21
Popis

1.

merná
jednotka

Školenie - Školenie
čakateľov a
preškolenie členov
záchranárov záchrana a evakuácia
z lanových dráh
Spolu

osobokurz

Časť C: položka č.23
Popis
merná
jednotka

1.

1.

Školenie - Školenie
ochrany prírody
a krajinoznalectva
Spolu

30

počet cena bez
DPH za
jednotku

Školenie Školenie pre
výkon
záchrany na
lyžiarskych
svahoch
osobokurz
Spolu

Časť D: položka č.24
Popis

počet

cena
DPH
spolu
bez DPH

cena vrátane
DPH

60

merná
jednotka

osobokurz

počet cena bez
DPH za
jednotku

240

Časť E: položka č.25
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Popis

1.

merná
jednotka

Školenie - Školenie
čakateľov a členov
záchranárov lavínový špecialista osobokurz
Spolu

Časť F: položka č.26
Popis
merná
jednotka

1.

Školenie horolezecká
škola a
horolezecká
záchrana
Spolu

Školenie - Školenie
čakateľov a členov
záchranárov - lezenie
ľadopádov v zime záchrana v ľade
Spolu

Časť H:
Položka č. 28
Popis

1.

Školenie – jazykový
kurz – anglický jazyk
Spolu

cena bez
DPH za
jednotku

cena
spolu bez
DPH

DPH

cena vrátane DPH

60

počet cena bez
DPH za
jednotku

osobokurz

Časť G: položka č. 27
Popis

1.

počet

cena
DPH
spolu
bez DPH

cena vrátane
DPH

60

merná
jednotka

osobokurz

merná
jednotka

osobokurz

počet cena bez
DPH za
jednotku

cena
DPH
spolu
bez DPH

cena vrátane
DPH

cena
DPH
spolu
bez DPH

cena vrátane
DPH

cena
spolu bez
DPH

cena vrátane DPH

30

počet cena bez
DPH za
jednotku
30

Položka č. 29
Popis

1.

merná
jednotka

Školenie – jazykový
kurz – nemecký jazyk osobokurz

počet

cena bez
DPH za
jednotku

30
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Spolu
Spolu za časť H (položka č.28 a položka č.29)
Časť I: položka č.30
Popis

merná
jednotka

počet cena bez
DPH za
jednotku

cena
DPH
spolu
bez DPH

cena vrátane
DPH

Školenie psychosociálny
výcvik - komunikácia
so zraneným,
navigácia stratených
turistov
1.

osobokurz

30

Spolu
Časť J: položka č. 31
Popis
merná
jednotka

1.

Školenie –
kurz IKT
Spolu

osobokurz

Časť K: položka č. 32
Popis
merná
jednotka

1.

Školenie školenie
čakateľov a
členov
záchranárov
- záchrana
na rieke
Spolu

osobokurz

počet cena bez
DPH za
jednotku

cena
DPH
spolu
bez DPH

cena vrátane
DPH

cena
DPH
spolu
bez DPH

cena vrátane
DPH

30

počet cena bez
DPH za
jednotku

30

5. Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu, viac
časti alebo všetky časti predmetu zákazky.
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa.
7. Termín trvania zmluvy: Obstarávateľ požaduje realizovať službu počas realizácie projektu
Vzdelávaním k profesionalizácii a záchrane života s ohľadom na bod 2. tejto Výzvy.
Dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov.
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8. Poskytovanie súťažných podkladov (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady
zaslané spolu s výzvou):
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese:
Horská služba Pieninského národného parku
SNP č. 128, 061 01 Spišská Stará Ves

Ing. Marko Popovič
Telefón: +421903624044
E – mail: hspienap@gmail.com
Súťažné podklady sa budú vydávať:
V pracovných dňoch od 10.07.2010 do 20.07.2010
V pracovnom čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou.
9. Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa.
10. Lehota na predloženie ponúk: do 02.08.2010, do 09.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na adresu obstarávateľa
uvedenú v bode 8. a to v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárií
predsedu HS.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania
uchádzača.]
• označenie heslom:
•

„SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ – VZDELÁVANIE“
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Celá ponuka, tiež dokumenty v nej
predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá
záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo
verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do
slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke
záujemcu, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu
predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

11. Otváranie ponúk: 02.08.2010. o 11.00 hod. na adrese:
Horská služba Pieninského národného parku
SNP č. 128, 061 01 Spišská Stará Ves
Miestnosť: Kancelária predsedu HS
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12. Podmienky financovania: Uchádzačovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať z prostriedkov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia, spolufinancovaný fondom Európsky sociálny fond, Prioritná os 4 Budovanie
kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality služieb
poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti daňového
dokladu do 120 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi po splnení
jednotlivých čiastkových plnení podľa Výzvy.
13. Podmienky účasti uchádzačov:
- doklad o oprávnení podnikať na predmet zákazky (originál alebo overená kópia)
Doklad musí odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje zadávania
zákazky a musí byť aktuálny.
Ak uchádzač predkladá ponuku na viac ako jednu časť zákazky, na preukázanie splnenia
podmienok účasti stačí predložiť jeden doklad o oprávnení podnikať.
Technická alebo odborná spôsobilosť
- iba pre časti zákazky C, D, E, F, G :
- podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a praxi
alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. Uchádzač predloží oprávnenie na
pohyb vo vysokohorskom teréne mimo bežných turistických chodníkov (originál alebo
overená kópia) alebo ekvivalent osoby zodpovednej za poskytnutie služby.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti
14. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- cena za poskytnutie služby s DPH za každú časť zákazky samostatne.
15. Spôsob stanovenia ceny:
Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu podľa bodu č. 4 tejto Výzvy v € v členení bez
DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke.
Cena bude vypracovaná vo forme za každú časť zákazky (alebo predkladanú uchádzačom)
samostatne.
16. Uplynutie lehoty viazanosti: 29.10.2010
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Podmienky súťaže:
Obstarávateľ požaduje predložiť návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk (1. strana
ponuky), vyhlásenie uchádzača, že nie je členom skupiny, ktorá predkladá ponuku a vyhlásenie
uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť obstarávateľovi plnenie pri dodržaní podmienok
stanovených obstarávateľom.
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Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s
ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
Predávajúci je povinný strpieť prípadný výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy
obstarávateľa o poskytnutí NFP.
Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Úspešného uchádzača vyzve na rokovanie o podmienkach zmluvy o dielo. Lehota na uzavretie
zmluvy do 29.10.2010.

Dôvody na zrušenie súťaže:
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,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Spišskej Starej Vsi, dňa 09.07.2010

Ing. Ján Halgaš - reg. číslo K0059-085-2001
Meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby
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