Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Pôdohospodárska platobná agentúra ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.
Názov predmetu zákazky:
Školenie na poskytovanie prvej pomoci
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Kontaktná osoba : Mgr. Soňa Muľová
Telefón: +421 918 612 551
Email: sona.mulova@apa.sk

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
80562000-1 - Školenia na poskytovanie prvej pomoci
80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení
80511000-9 - Školenie pracovníkov
Opis predmetu zákazky:
Základný kurz prvej pomoci v trvaní 8 hodín pre max. 600 zamestnancov (z toho minimálne 4
hodiny praktickej časti). Zabezpečenie kurzu v mieste plnenia Bratislava, Poprad, Košice, Nové
Zámky, Žilina, Michalovce, Nitra, Zvolen, Rimavská Sobota.
Miesto - priestory, kde budú kurzy prebiehať zabezpečí Objednávateľ v svojich priestoroch v
mestách: Bratislava, Poprad, Košice, Nové Zámky, Žilina, Michalovce, Nitra, Zvolen, Rimavská
Sobota. Praktický výcvik je potrebné vykonať v rámci objektov objednávateľa.
V cene školenia musia byť zahrnuté cestovné náklady, náklady na pomôcky a všetka
dokumentácia školenia (napr. prezenčná listina, zápisnica, testy, potvrdenia, záverečné
skúšky, praktický zácvik atď.)
Akceptujeme len možnosť absolvovania teoretickej časti kurzu prvej pomoci prostredníctvom
webovej aplikácie, e-learningu, mobilnej aplikácie, webovej stránky, online – z pohodlia
domova alebo práce.
Jedna školiaca skupinka = max. 15 zamestnancov.
Obsah kurzu- správne poskytnutie prvej pomoci:
•

Ako správne poskytnúť prvú pomoc bez akýchkoľvek pomôcok

•

Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci

•

Stavy bezprostredne ohrozujúce život:

•

Ako správne oživovať

•

Základné úkony zachraňujúce život pri dusení sa cudzím predmetom na figurínach

•
Zhodnotenie zdravotného stavu postihnutej osoby vykonaním prvotného vyšetrenia a
druhotného vyšetrenia
•
Použitie jednotlivých zdravotníckych pomôcok, ktoré obsahuje lekárnička,
autolekárnička: vybavenie lekárničiek podľa vyhlášky MZ SR, použitie jednotlivých pomôcok,
polohovanie, transport..
•

Základy oživovania a postup pri dusení

•
Osvojenie si vedomostí, zručností a základných postupov správneho poskytovania
prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch.
Výstupom má byť získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v poskytovaní prvej
pomoci pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo
život kohokoľvek z nás, prakticky použiteľných vedomostí a zručnosti pri riešení náhlych život
a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového charakteru.
Zamestnanci by mali získať pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho
ohrozenia života a zdravia.
Verejný obstarávateľ sa nezaväzuje odobrať maximálne množstvo požadovanej služby.
Postupné plnenie predmetu zákazky na základe zadania objednávky Objednávateľom
Dodávateľovi.
Dodávateľ vystaví účastníkom po ukončení kurzu potvrdenie o jeho absolvovaní alebo
certifikát.
Dodávateľ vystaví po vydaní potvrdení o absolvovaní kurzu faktúru do 15 dní .
Predbežné rozdelenie skupín k 14.2.2019 (počty zamestnancov a rozdelenie skupín sa môže
zväčšiť, maximálne však na spolu 600 zamestnancov):
Min. 15 skupín – Bratislava
Min. 2 skupiny – Poprad
Min. 1 skupina – Košice
Min. 1 skupina – Michalovce
Min. 2 skupiny – Nové Zámky
Min. 3 skupiny – Žilina
Min. 6 skupín – Nitra
Min. 2 skupiny – Zvolen

Min. 1 skupina- Rimavská Sobota

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
apríl - máj 2019
Miesto dodania predmetu zákazky:
Bratislava, Poprad, Košice, Michalovce, Nové Zámky, Žilina, Nitra, Zvolen, Rimavská Sobota
Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb, ktorá tvorí Prílohou č. 3 predmetnej výzvy.
Ponuka:
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
1. Cenová ponuka – v rozsahu a štruktúre Prílohy č.1 Návrh na plnenie kritéria – scan
2. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č.2 - scan.
3. Doklad preukazujúci oprávnenie vykonávať predmetné služby, školitelia aj kurz musí
byť akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky- Osvedčenie
o akreditácií Kurzu prvej pomoci.
Variantné riešenie: nie
Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú ponuku požadujeme zaslať na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa:
sona.mulova@apa.sk v lehote na predkladanie ponúk. Cenovú ponuku je potrebné zaslať do
2.4.2019 do 10:00 hod.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

Vyhodnocovanie ponúk:
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia jednotková cena s DPH za
poskytovanie predmetnej služby pre 1 osobu.
2. Návrh ceny za celý predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača s ním
súvisiace.
Podmienky financovania a ďalšie podmienky
Dodávateľovi tovaru nebude poskytnutý žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry
30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Oznámenie o úspešnosti / neúspešnosti ponuky:

Verejný obstarávateľ písomne oznámi (el. poštou) vyhodnotenie verejného obstarávania
všetkým uchádzačom. V prípade úspešnosti Vašej ponuky Vám bude zaslané oznámenie, že
Vašu ponuku prijímame. Zmluvný vzťah bude s úspešným uchádzačom uzatvorený v zmysle
interných predpisov verejného obstarávateľa.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi (el. poštou), že jeho ponuku neprijíma
s uvedením dôvodu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť
tento proces bez zadania zákazky.

Prílohy
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 Vyhlásenie uchádzača
Príloha č.3 Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb

