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Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                Košice dňa: 
18/ 191 /2014                                                                              Ing. A. Kišidaj kl. 19                         15.05.2014                                                                                                
 

Vec:   

Vypracovanie ponuky pre zabezpečenie školenia – Základná odborná príprava technikov 

požiarnej ochrany pre projekt „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života 

a majetku v stavebníctve“ – žiadosť 

  

          Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky pre zabezpečenie školenia 

majstrov odbornej výchovy – základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany pre projekt: 

„Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu života a majetku v stavebníctve“, ITMS 

kód projektu: 26110130580, kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO (CPV – 80550000-4) 

          Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme v zmysle ustanovenia §  9 ods. 9. zákona                

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

V prílohe  č. 1 Vám zasielame podklady k vypracovaniu  cenovej ponuky. Cenu je potrebné 

uviesť v cenovej ponuke s DPH a bez DPH v €. Kontaktná osoba určená  na jednanie je Ing. Adrián 

Kišidaj. 

            Cenovú ponuku je potrebné zaslať e-mailom, poštou alebo osobne s názvom „Základná 

odborná príprava technikov PO“  v  termíne do 22.05.2014 do 12.00. hod.  O výsledku verejného 

obstarávania budú uchádzači informovaní do  26.05.2014. 

         Zmluva o poskytovaní služieb sa uzavrie s  uchádzačom, ktorý bude mať najnižšiu  cenovú 

ponuku. 

     

    S pozdravom,                       

                                                                                                         Ing. Pavol Hanušin 

                                                                                                             vedúci ÚEaVS     

                                                                                                                                             

Prílohy: 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky 

              2.  Zmluva o poskytovaní služieb 
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Príloha č. 1 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa v zmysle ustanovenia  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Stredná odborná škola  technická  

Sídlo: Kukučínova 23, 040 01  Košice 

IČO:  00893340 

Telefón: 055/6228031,32    Fax: 055/6228034    

2. Zadanie zákazky:  
Školenie majstrov odbornej výchovy – Základná odborná príprava technikov požiarnej 

ochrany pre projekt: „Mechanik hasičskej techniky – odborník pre záchranu 

života a majetku v stavebníctve“ 

3. Podrobný opis zákazky: 

Kurz – Základný kurz požiarneho technika pre majstrov odbornej výchovy,  

 1 skupina 9 majstrov spolu 120 hodín. 
1. Miesto dodania :     Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice   

2. Typ zmluvy:               Zmluva o poskytnutí služieb   

3. Termín dodania:         06/2014  

4. Obchodné podmienky: 

a) Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v EUR. Uchádzač stanoví cenu zákazky za 1 

hodinu bez DPH a za uskutočnenie celej zákazky (školenia) spolu 120 hodín s DPH aj bez 

DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Uchádzač 

predloží v záväznej ponuke aj doplnený návrh zmluvy o poskytnutie služieb, ktorý je 

prílohou tejto výzvy (doplniť vybodkované časti)  v 1 vyhotovení.  

b) Trvanie zmluvy : podľa realizácie 

c) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

     Premet obstarávania bude financovaný z nenávratného finančného príspevku        

     poskytnutého na projekt. Nebude poskytnutý žiadny preddavok.  

 

5. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

a) Uchádzač predloží platné potvrdenie o oprávnení poskytovať požadovanú službu (výpis 

z obchodného registra, živnostenské oprávnenie,...), nie staršie ako 3 mesiace. 

b) Kritérium na uzatvorenie zmluvy je „najnižšia celková cena za poskytnutie služby bez 

DPH. 
 Košice, dňa  15.05.2014 

Vypracoval: Ing. Adrián Kišidaj 

 

                                                                                                                      Ing. Pavol Hanušin, v.r. 

                                                                                                                     vedúci ÚEaVS 
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