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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Vysoké Tatry 
 HZS-1058/2016 Plk .Ing. Karol Chvála 04. októbra 2016 

 
 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka 
- zaslanie 

  
(Podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.) 
 
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

 Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, 

 IČO: 37879693 

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála 
 Telefón: 052 78 777 24 
 E –mail: chvala @ hzs.sk 
 
2. Predmet zákazky 
 

Druh: Služba – Školenie jazyková odborná 
príprava CPV – 80400000-8, 

Technická 
jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 
DPH v Eur 

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Vzdelávanie v anglickom jazyku pre 
príslušníkov HZS – zaradených do „ 
Operatívneho záchranného modulu“. Typ 
vzdelávania  v úrovni B2 -  maturita 
gymnázií – ukončenie záverečnou skúškou 
s certifikátom o jej absolvovaní. Počet 
príslušníkov - osôb 20 . Začiatok vzdelávania 
v prvom štvrť roku 2018. Ukončenie 
vzdelávania štvrtý štvrťrok 2018. Výučba 
bude prebiehať formou blokovej výučby. 

ks 1 ––––––––- –––––––––– 

 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 

Cena spolu s DPH     
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur –3 660 €. 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
12.10.  2016 do 09.30 hod 
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi). 
 
 
 
 
 



 

5. Miesto na predkladanie ponúk 
 
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála 
Telefón: 052 78 777 24 
E –mail: chvala @ hzs.sk 
 
 
6. Jazyk ponuky 
 
 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad 
v štátnom jazyku. 
 
 
 
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk 
Najnižšia cena pri splnení požiadaviek materiálu. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Zmluva o poskytnutí služby. Príloha tejto výzvy. 
 
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2016 - 2018. 
 
 
10. Doplňujúce doklady a informácie 
Horská záchranná služba ako štátna rozpočtová organizácia MVSR má podpísanú platnú zmluvu o poskytnutí 
NFP  pod číslom : OAKZ –Z-310031A027. 
Názov projektu :                    Operatívny záchranný modul 
Kód projektu ITMS2014+:    310031A027 
Miesto realizácie projektu:    Slovenská republika 
Kód výzvy:                            OPKZP-PO3-SC313-2015-2 
Poskytnutie služby bude hradené z rozpočtu projektu, teda zákazka bude hradená z prostriedkov EÚ. 
 
 
 



 
 

Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení 
 
 
 
1. Objednávateľ 
Obchodné meno: Horská záchranná služba, štátna rozpočtová organizácia 
Sídlo: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
 

 
2. Dodávateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom vnútra SR na základe zákona 
č. 544/202 Z. z. o Horskej záchrannej službe, pričom objednávateľ na území vymedzenom týmto 
zákonom vykonáva záchrannú činnosť a plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom. 
 
2. Objednávateľ má s Ministerstvom životného prostredia SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného prostriedku č. OAKZ-Z-310031A27, názov projektu: Operatívny záchranný 
modul. 
 
3. Objednávateľ uskutočnil prieskum trhu na predmet zákazky „Školenie jazyková odborná príprava“ 
s CPV kódom 80400000-8. Výsledkom verejného obstarávania  je výber  úspešného uchádzača, 
s ktorým je ako s poskytovateľom uzatvorená táto zmluva. 
 
4. Výučbou sa rozumie proces výučby cudzieho jazyka počas jazykového kurzu, pričom sa využívajú 
učebné postupy a pomôcky slúžiace na nadobudnutie jazykových vedomostí, ktoré zabezpečuje 
dodávateľ pre objednávateľa. 
 
 
 
 



Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť vzdelávanie pre 20 príslušníkov 
objednávateľa v oblasti anglického jazyka zaradených do „Operatívneho záchranného modulu“ 
pričom objednávateľ sa zaväzuje za riadne ukončenú výučbu uhradiť dodávateľovi v rozsahu 
a spôsobom podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzdelávanie príslušníkov objednávateľa v úrovni B2 – maturita 
gymnázií bude ukončené záverečnou skúškou s certifikátom o jej absolvovaní. 
 
3. Zameranie výučby jednotlivých študijných skupín, rozdelenie účastníkov jazykového kurzu do 
jednotlivých skupín a výber lektora pre študijnú skupinu určí dodávateľ na základe predchádzajúcej 
dohody s objednávateľom, s prihliadnutím na vstupné testy – jazykový audit príslušníkov 
objednávateľa zaradených do jazykového kurzu. 
 
4. Jazykový kurz bude prebiehať v sídle dodávateľa. 
 
 

Čl. III. 
Organizácia výučby 

 
1. Jazykový kurz bude realizovaný vo forme skupinovej výučby a to v termíne so začiatkom výučby 
prvý štvrťrok 2018 a ukončenie výučby štvrtý štvrťrok 2018. Presné intervaly výučby určí dodávateľ 
na základe predchádzajúcej dohody s objednávateľom. V prípade akýchkoľvek zmien časového plánu 
výučby, zmeny alebo presunu vyučovacích hodín, či už na strane objednávateľa alebo dodávateľa, je 
dotknutá zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr 24 hodín pred začiatkom 
výučby. 
 
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať evidenciu dochádzky účastníkov jazykového kurzu a písomne 
oznamovať objednávateľovi porušenie dochádzky účastníkom jazykového kurzu, vrátane 
nenastúpenia účastníka na jazykový kurz a prerušenia alebo predčasného ukončenia jazykového kurzu 
účastníkom. 
 
3. Jazykový kurz končí v štvrtom štvrťroku 2018 záverečnou skúškou s certifikátom o jej absolvovaní. 
Potvrdenie o vykonaní záverečnej skúšky s hodnotením doručí dodávateľ objednávateľovi po 
ukončení kurzu. 
 
 

Čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 

 
 

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 
znení vo výške .......................... EUR/celý kurz pre 20 príslušníkov objednávateľa. 
 
2. Dohodnutá cena podľa bodu 1 tohto článku zahŕňa vyučovací materiál, vstupný jazykový audit 
účastníkov jazykového kurzu a vydanie certifikátu o ukončení kurzu záverečnou skúškou. 
 
3. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy podľa bodu 1 tohto článku vyúčtuje objednávateľ 
dodávateľovi prostredníctvom faktúry – daňového dokladu. Faktúra bude vystavená ku dňu ukončenia 
jazykového kurzu. 
 



4. Faktúru za poskytnuté služby uhradí objednávateľ dodávateľovi bezhotovostným prevodom na 
bankový účet dodávateľa uvedenom v záhlaví tejto zmluvy v lehote splatnosti 30 dní odo dňa 
vystavenia faktúry -  daňového dokladu objednávateľovi. 
 
 

Čl. V. 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 
 
2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou aj v prípade, ak objednávateľ neuhradí čo i len 
jednu platbu za poskytnuté služby v zmysle čl. IV. tejto zmluvy. 
 
3. Zmluvu je možné ukončiť aj okamžitým odstúpením objednávateľa od zmluvy, ak riadiaci orgán po 
ex post kontrole vysloví porušenie princípov a postupov verejného obstarávania. 
 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania jazykového kurzu. 
 
2. Túto Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 
 
3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 
 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení zmluvy na centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zmluvy zabezpečí 
objednávateľ. 
 
5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá dodávateľ a dve 
objednávateľ. 
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a 
zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch zmluvných 
strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Vo Vysokých Tatrách dňa ....................  V......................... dňa ......................... 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Vysoké Tatry 
 HZS-1062/2016 Plk .Ing. Karol Chvála 05. októbra 2016 

 
 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka 
- zaslanie 

  
(Podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.) 
 
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

 Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, 

 IČO: 37879693 

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála 
 Telefón: 052 78 777 24 
 E –mail: chvala @ hzs.sk 
 
2. Predmet zákazky 
 

Druh: Služba – Školenie pilčík ťažba 
dreva, opakované preškolenie CPV – 
80400000-8, 

Technická 
jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 
DPH v Eur 

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Vzdelávanie – obsluha ručnej reťazovej 
motorovej píly v ťažbe dreva v rozsahu 
základného kurzu pre príslušníkov HZS – 
zaradených do „ Operatívneho záchranného 
modulu“. Počet príslušníkov - osôb 20 . 
Začiatok vzdelávania v prvom štvrť roku 
2018. Ukončenie vzdelávania druhý štvrťrok 
2018. Vzdelávanie bude prebiehať formou 
blokovej výučby. 

ks 1 ––––––––- –––––––––– 

 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 

Cena spolu s DPH     
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur –3 660 €. 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
12.10.  2016 do 09.30 hod 
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi). 
 
 
 
 
 



 

5. Miesto na predkladanie ponúk 
 
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála 
Telefón: 052 78 777 24 
E –mail: chvala @ hzs.sk 
 
 
6. Jazyk ponuky 
 
 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad 
v štátnom jazyku. 
 
 
 
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk 
Najnižšia cena pri splnení požiadaviek materiálu. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Zmluva o poskytnutí služby. Príloha tejto výzvy. 
 
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2016 - 2018. 
 
 
10. Doplňujúce doklady a informácie 
Horská záchranná služba ako štátna rozpočtová organizácia MVSR má podpísanú platnú zmluvu o poskytnutí 
NFP  pod číslom : OAKZ –Z-310031A027. 
Názov projektu :                    Operatívny záchranný modul 
Kód projektu ITMS2014+:    310031A027 
Miesto realizácie projektu:    Slovenská republika 
Kód výzvy:                            OPKZP-PO3-SC313-2015-2 
Poskytnutie služby bude hradené z rozpočtu projektu, teda zákazka bude hradená z prostriedkov EÚ. 
 
 
 



 
 

Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení 
 
 
 
1. Objednávateľ 
Obchodné meno: Horská záchranná služba, štátna rozpočtová organizácia 
Sídlo: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
 

 
2. Dodávateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom vnútra SR na základe zákona 
č. 544/202 Z. z. o Horskej záchrannej službe, pričom objednávateľ na území vymedzenom týmto 
zákonom vykonáva záchrannú činnosť a plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom. 
 
2. Objednávateľ má s Ministerstvom životného prostredia SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného prostriedku č. OAKZ-Z-310031A27, názov projektu: Operatívny záchranný 
modul. 
 
3. Objednávateľ uskutočnil prieskum trhu na predmet zákazky „Školenie pilčík ťažba dreva, 
opakované preškolenie“ s CPV kódom 80400000-8. Výsledkom verejného obstarávania  je výber 
úspešného uchádzača, s ktorým je ako s poskytovateľom uzatvorená táto zmluva. 
 
 
 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 



1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť vzdelávanie pre 20 príslušníkov 
objednávateľa v oblasti pilčík – ťažba dreva zaradených do „Operatívneho záchranného modulu“ 
pričom objednávateľ sa zaväzuje za riadne ukončené školenie uhradiť dodávateľovi v rozsahu 
a spôsobom podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že školenie príslušníkov objednávateľa bude ukončené certifikátom 
o jeho absolvovaní. 
 
3. Zameranie výučby jednotlivých študijných skupín, rozdelenie účastníkov školenia do jednotlivých 
skupín určí dodávateľ na základe predchádzajúcej dohody s objednávateľom. 
 
4. Školenie bude prebiehať v sídle dodávateľa. 
 
 

Čl. III. 
Organizácia školenia 

 
1. Školenie bude realizované vo forme skupinovej výučby a to v termíne so začiatkom školenia prvý 
štvrťrok 2018 a ukončenie školenia druhý štvrťrok 2018. Presné intervaly školenia určí dodávateľ na 
základe predchádzajúcej dohody s objednávateľom. V prípade akýchkoľvek zmien časového plánu 
školenia, zmeny alebo presunu vyučovacích hodín, či už na strane objednávateľa alebo dodávateľa, je 
dotknutá zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr 24 hodín pred začiatkom 
školenia. 
 
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať evidenciu dochádzky účastníkov školenia a písomne oznamovať 
objednávateľovi porušenie dochádzky účastníkom školenia, vrátane nenastúpenia účastníka na 
školenie a prerušenia alebo predčasného ukončenia školenia účastníkom. 
 
3. Školenie končí v druhom štvrťroku 2018 skúškou s certifikátom o jeho absolvovaní. Potvrdenie 
o vykonaní skúšky s hodnotením doručí dodávateľ objednávateľovi po ukončení školenia. 
 
 

Čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 

 
 

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 
znení vo výške .......................... EUR/celý kurz pre 20 príslušníkov objednávateľa. 
 
2. Dohodnutá cena podľa bodu 1 tohto článku zahŕňa vyučovací materiál a vydanie certifikátu 
o ukončení školenia. 
 
3. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy podľa bodu 1 tohto článku vyúčtuje objednávateľ 
dodávateľovi prostredníctvom faktúry – daňového dokladu. Faktúra bude vystavená ku dňu ukončenia 
školenia. 
 
4. Faktúru za poskytnuté služby uhradí objednávateľ dodávateľovi bezhotovostným prevodom na 
bankový účet dodávateľa uvedenom v záhlaví tejto zmluvy v lehote splatnosti 30 dní odo dňa 
vystavenia faktúry -  daňového dokladu objednávateľovi. 
 
 

Čl. V. 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 



 
2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou aj v prípade, ak objednávateľ neuhradí čo i len 
jednu platbu za poskytnuté služby v zmysle čl. IV. tejto zmluvy. 
 
3. Zmluvu je možné ukončiť aj okamžitým odstúpením objednávateľa od zmluvy, ak riadiaci orgán po 
ex post kontrole vysloví porušenie princípov a postupov verejného obstarávania. 
 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania školenia. 
 
2. Túto Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 
 
3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 
 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení zmluvy na centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zmluvy zabezpečí 
objednávateľ. 
 
5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá dodávateľ a dve 
objednávateľ. 
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a 
zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch zmluvných 
strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Vo Vysokých Tatrách dňa ....................  V......................... dňa ......................... 
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Horská záchranná služba 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Vysoké Tatry 
 HZS-1068/2016 Plk .Ing. Karol Chvála 05. októbra 2016 

 
 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky jednoduchá zákazka 
- zaslanie 

  
(Podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.) 
 
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

 Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, 

 IČO: 37879693 

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála 
 Telefón: 052 78 777 24 
 E –mail: chvala @ hzs.sk 
 
2. Predmet zákazky 
 

Druh: Služba – Školenie prostriedky 
osobného zabezpečenia CPV – 80400000-8, 

Technická 
jednotka 

Počet t.j. Cena za t.j. bez 
DPH v Eur 

Cena spolu bez 
DPH v Eur 

Školenie kontrola prostriedkov osobného 
zabezpečenia pre príslušníkov HZS – 
zaradených do „ Operatívneho záchranného 
modulu“. Počet príslušníkov - osôb 20 . 
Predmetom sú prostriedky osobného 
zabezpečenia používané pri výkone záchrany 
v horách a v jaskynnom prostredí. Začiatok 
vzdelávania v prvom štvrť roku 2018. 
Ukončenie vzdelávania druhý štvrťrok 2018. 

ks 1 ––––––––- –––––––––– 

 –––––––––– ––––––– ––––––––– DPH 20% 

Cena spolu s DPH     
 
 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v Eur –1 471 €. 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk 
12.10.  2016 do 09.30 hod 
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi). 
 
 
 
 
 
 



 

5. Miesto na predkladanie ponúk 
 
Názov organizácie: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, 

Sídlo organizácie: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: plk. Ing. Karol Chvála 
Telefón: 052 78 777 24 
E –mail: chvala @ hzs.sk 
 
 
6. Jazyk ponuky 
 
 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad 
v štátnom jazyku. 
 
 
 
7. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk 
Najnižšia cena pri splnení požiadaviek materiálu. 
 
 
8.Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
Zmluva o poskytnutí služby. Príloha tejto výzvy. 
 
9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác 
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, Rok 2016 - 2018. 
 
 
10. Doplňujúce doklady a informácie 
Horská záchranná služba ako štátna rozpočtová organizácia MVSR má podpísanú platnú zmluvu o poskytnutí 
NFP  pod číslom : OAKZ –Z-310031A027. 
Názov projektu :                    Operatívny záchranný modul 
Kód projektu ITMS2014+:    310031A027 
Miesto realizácie projektu:    Slovenská republika 
Kód výzvy:                            OPKZP-PO3-SC313-2015-2 
Poskytnutie služby bude hradené z rozpočtu projektu, teda zákazka bude hradená z prostriedkov EÚ. 
 
 
 



 
 

Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení 
 
 
 
1. Objednávateľ 
Obchodné meno: Horská záchranná služba, štátna rozpočtová organizácia 
Sídlo: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
 

 
2. Dodávateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom vnútra SR na základe zákona 
č. 544/202 Z. z. o Horskej záchrannej službe, pričom objednávateľ na území vymedzenom týmto 
zákonom vykonáva záchrannú činnosť a plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom. 
 
2. Objednávateľ má s Ministerstvom životného prostredia SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného prostriedku č. OAKZ-Z-310031A27, názov projektu: Operatívny záchranný 
modul. 
 
3. Objednávateľ uskutočnil prieskum trhu na predmet zákazky „Školenie kontrola prostriedkov 
osobného zabezpečenia pre príslušníkov HZS“ s CPV kódom 80400000-8. Výsledkom verejného 
obstarávania  je výber  úspešného uchádzača, s ktorým je ako s poskytovateľom uzatvorená táto 
zmluva. 
 
 
 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 



 
1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť vzdelávanie pre 20 príslušníkov 
objednávateľa v oblasti kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia zaradených do „Operatívneho 
záchranného modulu“ pričom objednávateľ sa zaväzuje za riadne ukončené školenie uhradiť 
dodávateľovi v rozsahu a spôsobom podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že školenie príslušníkov objednávateľa bude ukončené certifikátom 
o jeho absolvovaní. 
 
3. Zameranie výučby jednotlivých študijných skupín, rozdelenie účastníkov školenia do jednotlivých 
skupín určí dodávateľ na základe predchádzajúcej dohody s objednávateľom. 
 
4. Školenie bude prebiehať v sídle dodávateľa. 
 
 

Čl. III. 
Organizácia školenia 

 
1. Školenie bude realizované vo forme skupinovej výučby a to v termíne so začiatkom školenia prvý 
štvrťrok 2018 a ukončenie školenia druhý štvrťrok 2018. Presné intervaly školenia určí dodávateľ na 
základe predchádzajúcej dohody s objednávateľom. V prípade akýchkoľvek zmien časového plánu 
školenia, zmeny alebo presunu vyučovacích hodín, či už na strane objednávateľa alebo dodávateľa, je 
dotknutá zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr 24 hodín pred začiatkom 
školenia. 
 
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať evidenciu dochádzky účastníkov školenia a písomne oznamovať 
objednávateľovi porušenie dochádzky účastníkom školenia, vrátane nenastúpenia účastníka na 
školenie a prerušenia alebo predčasného ukončenia školenia účastníkom. 
 
3. Školenie končí v druhom štvrťroku 2018 skúškou s certifikátom o jeho absolvovaní. Potvrdenie 
o vykonaní skúšky s hodnotením doručí dodávateľ objednávateľovi po ukončení školenia. 
 
 

Čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 

 
 

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 
znení vo výške .......................... EUR/celý kurz pre 20 príslušníkov objednávateľa. 
 
2. Dohodnutá cena podľa bodu 1 tohto článku zahŕňa vyučovací materiál a vydanie certifikátu 
o ukončení školenia. 
 
3. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy podľa bodu 1 tohto článku vyúčtuje objednávateľ 
dodávateľovi prostredníctvom faktúry – daňového dokladu. Faktúra bude vystavená ku dňu ukončenia 
školenia. 
 
4. Faktúru za poskytnuté služby uhradí objednávateľ dodávateľovi bezhotovostným prevodom na 
bankový účet dodávateľa uvedenom v záhlaví tejto zmluvy v lehote splatnosti 30 dní odo dňa 
vystavenia faktúry -  daňového dokladu objednávateľovi. 
 
 

Čl. V. 
Ukončenie zmluvy 

 



1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 
 
2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou aj v prípade, ak objednávateľ neuhradí čo i len 
jednu platbu za poskytnuté služby v zmysle čl. IV. tejto zmluvy. 
 
3. Zmluvu je možné ukončiť aj okamžitým odstúpením objednávateľa od zmluvy, ak riadiaci orgán po 
ex post kontrole vysloví porušenie princípov a postupov verejného obstarávania. 
 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania školenia. 
 
2. Túto Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 
 
3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 
 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení zmluvy na centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zmluvy zabezpečí 
objednávateľ. 
 
5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá dodávateľ a dve 
objednávateľ. 
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a 
zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch zmluvných 
strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Vo Vysokých Tatrách dňa ....................  V......................... dňa ......................... 
   

   
   

   
 


