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Výzva na predkladanie cenových ponúk  

1. Obstarávateľ  

Názov obstarávateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Sídlo:                          Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

Zastúpený:   Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ  

Obchodný register: Okresný súd  Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L 

IČO:                           36 007 099 

IČ DPH:                     SK 2020444583 

IBAN:   SK19 0900 0000 0050 3504 4524 

SWIFT:   GIBASKBX 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 3510/L 

Kontaktná osoba:       Mgr. Viera Blanárová, oddelenie verejného obstarávania 

Telefón:                      +421 415660168 

E-mail:      viera.blanarova@dpmz.sk  

Obstarávateľ:  podľa § 9 ods. 1 písm. a) vykonávajúci vybrané činnosti v odvetví dopravy 

podľa § 9 ods. 6 a 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov                      

2.  Názov zákazky: Služby odborného školenia pre zamestnancov DPMŽ 

 

3. Kód CPV predmetu obstarávania:  

Spoločný slovník obstarávania (Hlavný slovník)  

80510000 – 2 Služby týkajúce sa odborných školení  

 

4. Druh zákazky: služby 

  

5. Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom  zákazky je výber dodávateľa na služby odborných školení v zmysle platnej 

legislatívy, pričom ide o odborné školenie pre  zamestnancov,  vykonávajúcich práce na: 

 

- vyhradených technických zariadeniach (VTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových, školenie  

podľa zákona č. 124/2006 

- určených technických zariadeniach (UTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových, školenie podľa 

zákona č. 513/2009  

 

Služby odborného školenia obstarávateľ obstaráva pre roky 2019, 2020, 2021, pričom pôjde     

o školenie základné, opakované a aktualizačnú odbornú prípravu.   

 

 

Zákazka sa delí na 5 častí odborného školenia  pre pracovné skupiny zamestnancov VTZ:     
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1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, Bf), pre prevádzkového 

technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení  

2. školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov zodpovedných za 

hospodársku prevádzku tlakových zariadení  

 3.   školenie zamestnancov na prácu vo výškach  

 4.   školenie pre zváračov a paličov 

 5.   školenia pre kuričov  

 

Zákazka sa delí na 5 častí odborného školenia  pre pracovné skupiny zamestnancov UTZ:     

1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.2)  pre 

prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení  

2. školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia (K6, K8) a pracovníkov zodpovedných za 

hospodársku prevádzku tlakových zariadení  

 3.   školenie zamestnancov na prácu vo výškach  

 4.   školenie pre zváračov a paličov 

 5.   školenia pre kuričov  

 

Každé odborné školenie zamestnancov bude ukončené vydaním preukazu na obsluhu  UTZ 

a VTZ poskytovateľom školenia (úspešným uchádzačom) pre školiaceho sa zamestnanca.  

 

Konkrétna špecifikácia požadovaných služieb a plán školení s názvom OPIS. Podrobný 

opis predmetu zákazky  je samostatnou a neoddeliteľnou prílohou tejto výzvy.  K opisu 

patria aj súvisiace tabuľky A., B., a tabuľky Harmonogramu.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 987,61 € bez DPH na obdobie 36 mesiacov na celý predmet 

zákazky na základe predchádzajúcich zákaziek na rovnaký alebo podobný predmet zákazky 

realizovaný obstarávateľom.  

Obstarávateľ pri určení PHZ vychádzal zo spracovaných dokumentov  o prijatých faktúrach na 

poskytnuté služby školenia  za roky 2016, 2017 a 2018. Vo faktúrach za služby školenia boli 

ceny za opakované školenia 1x ročne, 1x za dva roky, aktualizačnú odbornú prípravu jeden krát 

za 5 rokov a služby základného školenia pri prijatí nového zamestnanca. Pre výpočet 

predpokladanej hodnoty zákazky obstarávateľ použil interný harmonogram jednotlivých školení 

pre školiacich sa zamestnancov na roky 2019, 2020 a 2021 a priemernú cenu, vypočítanú  za 

konkrétne školenia v predchádzajúcich troch rokoch 2016, 2017, 2018. Obstarávateľ jednotlivé 

pracovné zaradenia zamestnancov v harmonograme zadelil prevodovým kľúčom do piatich 

skupín pre UTZ a do piatich skupín pre VTZ a predpokladaná hodnota zákazky pre jednotlivé 

skupiny zamestnancov predstavuje počas rokov 2019, 2020 a 2021  tieto hodnoty: 
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Skupina č.                                   Odborné školenia - zamestnanci pre VTZ           PHZ v € 

                         bez DPH 

1. zamestnanci pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení 
1 077,39 

2. zamestnanci pre tlakové zariadenia a pracovníci zodpovední za hospodársku 

prevádzku tlakových zariadení 
   411,06 

3. zamestnanci na prácu vo výškach    510,00  

4. zvárači a paliči    138,00 

5. kuriči    263,75 

SPOLU   za všetky skupiny školiacich sa zamestnancov                                                 2 400,20                                                                                                                             

 

Skupina č.                                    Odborné školenia - zamestnanci pre UTZ             PHZ v € 

                         bez DPH 

1. zamestnanci pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení 
2 203,65 

2. zamestnanci pre tlakové zariadenia a pracovníci zodpovední za hospodársku 

prevádzku tlakových zariadení 
   862,74 

3. zamestnanci na prácu vo výškach 1 237,86 

4. zvárači a paliči    525,00 

5. kuriči    758,16 

SPOLU   za všetky skupiny školiacich sa zamestnancov                                                 5 587,41                                                                                            

 

Obstarávateľ predpokladá, že finančná hodnota všetkých uskutočnených školení, ktoré  obstarávateľ 

plánuje zrealizovať počas 36 mesiacov na základe elektronických objednávok  pre úspešného 

uchádzača, bude približne na úrovni vyhlásenej PHZ, avšak môže byť vyššia o dosiaľ neplánované 

základné školenia, ktoré budú súvisieť s prijatím nových zamestnancov. Primerané prekročenie 

predpokladanej hodnoty zákazky nemusí byť dôvodom na odmietnutie (neprijatie) ponuky, resp. 

nemusí byť dôvodom na zrušenie obstarávania.  Primeranosť cenovej ponuky bude obstarávateľ 

posudzovať podľa princípu hospodárnosti vynaloženia peňažných prostriedkov na predmet zákazky.  

 

7. Výsledok verejného obstarávania:  elektronická objednávka 

Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky: 36 mesiacov (rok 2019, 2020, 2021). 

 

Obstarávateľ bude objednávať odborné školenia podľa výsledku obstarávania na základe 

vyhodnotenej cenovej ponuky úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude plniť predmet zákazky 

na základe elektronickej objednávky, ktorú vystaví určený zamestnanec obstarávateľa v zmysle 

platného časového harmonogramu (na každú konkrétnu časť zákazky a pre konkrétneho 

zamestnanca) za jednotkové ceny za osobu uvedené v cenovej ponuke úspešného uchádzača 

a uchádzač ich bude vykonávať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Uchádzač môže byť 

úspešný v každej časti odborného školenia pre skupinu zamestnancov  alebo len v niektorej jeho časti.  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

4 
 

Pre účely objednávky obstarávateľ nebude uchádzača posudzovať  podľa § 117 ods. 5 

v nadväznosti na § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa píše, že verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 

s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 

 Odôvodnenie:  

Podľa § 2 ods. 2 zákona  č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu nie 

je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,00 

€r alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,00 € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa 

plnenie. 

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky 7 987,61 EUR bez DPH za obdobie 36 mesiacov  nie 

je poskytovateľ tejto služby partnerom verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 

sektora. 

 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Financovanie predmetu zákazky je z vlastných prostriedkov obstarávateľa. Zálohy a preddavky 

sa neuplatňujú.  

Cenu na predmet zákazky uhradí obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným 

platobným stykom na základe predloženej faktúry, pričom budú platiť tieto podmienky:  

a) Fakturácia sa uskutoční najneskôr do 15 dní odo dňa dodania služby v danom mesiaci 

s lehotou splatnosti faktúry 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Vystavené mesačné faktúry 

poskytovateľom  musia obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy 

SR pre dané obdobie, číslo objednávky/čísla objednávok, špecifikáciu fakturovanej ceny 

dodanej služby. Špecifikácia bude pozostávať z rozpisu konkrétne poskytnutého druhu 

školenia pre konkrétneho zamestnanca  priamo na faktúre.  

b) Cenu, za ktorú školiteľ, ako úspešný uchádzač, ponúkol vo svojej cenovej ponuke, vrátane 

DPH, objednávateľ uhradí školiteľovi formou prevodného príkazu na základe predložených 

faktúr a s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa ich prijatia. Faktúry musia obsahovať náležitosti 

daňového dokladu podľa platnej legislatívy SR pre dané obdobie a špecifikáciu fakturovanej 

ceny dodanej služby a povinné prílohy.  Povinnými prílohami každej vystavenej faktúry za 

ukončené odborné školenie budú podpísané prezenčné listiny školiacich sa zamestnancov 

objednávateľa. V prípade,  že doručená faktúra nebude obsahovať predpísané  zákonné 

náležitosti alebo bude obsahovať chybné údaje, prípadne budú chýbať povinné prílohy, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť takúto faktúru školiteľovi. Lehota splatnosti v tomto 

prípade začne plynúť odo dňa  prijatia opravenej faktúry. Faktúry možno zasielať poštou na 

adresu objednávateľa.  

c) Právo na zaplatenie  ceny za školenie vzniká  riadnym a včasným splnením  záväzku 

školiteľa. 
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9. Podmienky účasti, ktoré sú platné pre každú z častí UTZ, VTZ tejto zákazky. 

a) Osobné postavenie  

       Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia - §32 zákona:  

10.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) a f) podľa zákona č. 343/2015  

Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči  obstarávateľovi nepreukazuje 

predložením dokladu, pokiaľ je platne zapísaný v informačnom systéme verejnej správy podľa 

ZVO, ktorým je Zoznam hospodárskych subjektov (ZHS)  (§ 152 ZVO).  

Pokiaľ uchádzač nie je zapísaný v ZHS, predloží vyplnenú Prílohu č. 2 Čestné vyhlásenie 

o oprávnení dodávať tovar uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (§ 32 ods. 1 

písm. e) zákona). Túto skutočnosť následne overí obstarávateľ v príslušnom informačnom 

systéme verejnej správy. Uchádzač  doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) nepredkladá. 

Pokiaľ uchádzač nie je zapísaný v ZHS, predloží vyplnenú Prílohu č. 3 Čestné vyhlásenie za 

účelom splnenia podmienky, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 1 

písm. f) zákona). Túto skutočnosť následne overí obstarávateľ v príslušnom informačnom 

systéme verejnej správy. 

10.1.2 Obstarávateľ nebude objednávať služby školenia u uchádzača, u ktorého existuje dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Za týmto účelom je uchádzač povinný predložiť 

Prílohu č. 4 Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktov záujmu.  

 

b)   Finančné a ekonomické postavenie 

       Informácia a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

finančného a ekonomického postavenia - § 33 zákona: Nevyžaduje sa.  

 

c) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť. 

       Informácia a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona:  

Pre 1.skupinu zamestnancov: 

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre  odborné školenie zamestnancov pre zdvíhacie 

zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa zdvíhacích 

zariadení VTZ musí byť držiteľom Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na 

obsluhu VTZ tlakových a VTZ zdvíhacích  v zmysle zákona č. 124/2006 §27 odst. 3, ktoré je 

vydané autorizovanou osobou.  

 

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre  odborné školenie zamestnancov pre zdvíhacie 

zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa zdvíhacích 

zariadení UTZ musí byť držiteľom Rozhodnutia na poverenie  vzdelávania a overovania 

odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti UTZ v zmysle zákona č. 513/2009 § 18 odst. 2., 

ktoré je vydané autorizovanou osobou.  
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       Pre 2.skupinu zamestnancov:  

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia 

a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení VTZ musí 

byť držiteľom Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu VTZ 

tlakových a VTZ zdvíhacích  v zmysle zákona č. 124/2006 §27 odst. 3, ktoré je vydané 

autorizovanou osobou.  

 

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia 

a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  UTZ musí 

byť držiteľom Rozhodnutia na poverenie  vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie činnosti UTZ v zmysle zákona č. 513/2009 § 18 odst. 2., ktoré je vydané 

autorizovanou osobou.  

 

Pre 3. skupinu zamestnancov: 

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre odborné školenie zamestnancov na prácu vo výškach 

VTZ  musí byť držiteľom Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu 

VTZ tlakových a VTZ zdvíhacích  v zmysle zákona č. 124/2006 §27 odst. 3, ktoré je vydané 

autorizovanou osobou.  

 

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre odborné školenie zamestnancov na prácu vo výškach 

UTZ musí byť držiteľom Rozhodnutia na poverenie  vzdelávania a overovania odbornej 

spôsobilosti na vykonávanie činnosti UTZ v zmysle zákona č. 513/2009 § 18 odst. 2., ktoré je 

vydané autorizovanou osobou.  

 

Pre 4. skupinu zamestnancov:  

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre odborné školenie zváračov a paličov VTZ musí byť 

držiteľom Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu VTZ tlakových 

a VTZ zdvíhacích  v zmysle zákona č. 124/2006 §27 odst. 3, ktoré je vydané autorizovanou 

osobou.  

 

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre odborné školenie zváračov a paličov UTZ  musí byť 

držiteľom Rozhodnutia na poverenie  vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie činnosti UTZ v zmysle zákona č. 513/2009 § 18 odst. 2., ktoré je vydané 

autorizovanou osobou.  
 

 Pre 5. skupinu zamestnancov:  

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre odborné školenia kuričov  VTZ musí byť držiteľom 

Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu VTZ tlakových a VTZ 

zdvíhacích  v zmysle zákona č. 124/2006 §27 odst. 3, ktoré je vydané autorizovanou osobou.  

 

Poskytovateľ školenia (uchádzač) pre odborné školenia kuričov UTZ musí byť držiteľom 

Rozhodnutia na poverenie  vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

činnosti UTZ v zmysle zákona č. 513/2009 § 18 odst. 2., ktoré je vydané autorizovanou osobou.  
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Uchádzač preukáže svoju odbornú a technickú  spôsobilosť pre odborné školenie pre ktorúkoľvek 

z piatich častí školenia zamestnancov pre UTZ a ktorúkoľvek z piatich častí školenia zamestnancov 

pre  VTZ, na ktoré podáva svoju cenovú ponuku, predložením fotokópií dokladov vydaných 

Národným inšpektorátom práce alebo Dopravným úradom, ktoré musia byť aktuálne k dátumu 

podania cenovej ponuky a platné podľa legislatívy Slovenskej republiky.     

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena v € bez DPH.  

 

Do vyhodnotenia na základe hodnotiaceho kritéria budú zaradené iba ponuky uchádzačov, ktorí 

splnili požiadavka obstarávateľa uvedené v bode 9.Podmienky účasti.  

 

Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke Prílohu č. 5 -  Cenovú ponuku  -  podpísanú uchádzačom 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

Príloha č.5 - Cenová ponuka pozostáva z dvoch  tabuliek. Tabuľku č. 1 alebo Tabuľku č. 2 predloží 

uchádzač podľa toho, o ktorú časť zákazky (UTZ alebo VTZ)  sa uchádza a  na ktorú z piatich skupín 

zamestnancov (vodorovné riadky tabuľky) podáva cenovú ponuku.  K takto vybranej skupine 

zamestnancov je uchádzač je povinný uviesť cenu ku každému druhu školenia za jednu osobu, teda 

k základnému, opakovanému 1x ročne, opakovanému 1x za 2 roky a k aktualizačnej odbornej 

príprave 1x za 5 rokov. Tento údaj v tabuľke je hodnotiacim kritériom. V tabuľke uchádzač ďalej 

uvedie do príslušných riadkov cenu celkom za všetky predpokladané školenia k uvedenému 

predpokladanému počtu školiacich sa počas celého obdobia školení.  

Hodnotiť sa bude cena v € bez DPH v každej z piatich skupín zamestnancov UTZ  a v každej z piatich 

skupín zamestnancov VTZ samostatne, t.j. úspešný bude ten, kto na konkrétnu časť (vodorovné 

riadky) rozdelenej zákazky na skupiny  zamestnancov pre VTZ a UTZ ponúkne najnižšiu cenu pre 

každý druh školenia.  

Uchádzači budú podľa ponúknutých najnižších cien za jednotlivé odborné školenia zoradení 

vzostupne od prvého miesta po piate.  Objednávka bude zaslaná uchádzačovi, ktorý ponúkol najnižšiu 

cenu k jednotlivému školeniu a ktorý sa tak umiestnil na prvom mieste.   

 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 23.4.2019 

 

12. Miesto a spôsob predloženia ponúk. 

a) Ponuku je možné predložiť LEN v elektronickej podobe Ponuka je doručená na adresu: 

viera.blanarova@dpmz.sk v lehote na predkladanie ponúk.  

b) Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: Služby odborného školenia pre zamestnancov 

DPMŽ 

c) Všetky dokumenty podpísané osobou oprávnenou budú vyhotovené ako originál,  

oscanované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené e-mailovú 

adresu.  

d) Maximálna veľkosť prijatej pošty jedného doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby  

obstarávateľa je max. 10 MB, a to vrátane príloh.  

mailto:viera.blanarova@dpmz.sk
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13. Obsah ponuky.  

Ponuka musí obsahovať: 

a) Krycí list (vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 tejto výzvy). Uchádzač v tejto prílohe uvedie, 

okrem iného, či je alebo nie je platcom DPH. Dokument bude vyhotovený ako originál. 

b) Dokumenty v súvislosti s  bodom 9a)  tejto výzvy (podpísaná Príloha č. 2,3 - ak je relevantné 

-  a podpísaná Príloha č. 4). Dokumenty budú vyhotovené ako originály.  

c) Aktuálne a platné doklady/dokumenty v súvislosti s bodom 9c) tejto výzvy.    

d) Každý uchádzač predloží vo svojej ponuke scan Prílohy č. 5 s názvom Cenová ponuka, ako  

aj jej verziu vo formáte excel*. Viac informácii k Prílohe č. 5 je v bode 10. tejto výzvy. 

Tabuľka č. 1 a/lebo Tabuľka č 2. Prílohy č. 5 bude mať formu originálu, musí byť  vypísaná 

a podpísaná oprávnenou osobou. Cenová ponuka musí byť platná do dátumu posledného 

odborného školenia, teda do 31.12.2021 a uchádzač to bude vo svojej cenovej ponuke 

deklarovať.  

-poznámka: oprávnenou osobou, ktorá podpisuje dokumenty v ponuke, je na účely tohto 

obstarávania: zástupca resp. zástupcovia štatutárneho orgánu uchádzača, ktorý/í  je/sú oprávnený/í 

k podpisovaniu dokumentov za hospodársky subjekt na základe údajov uvedených vo výpise 

z Obchodného alebo Živnostenského registra. Oprávnenou osobou však môže byť aj osoba, ktorú 

štatutárny zástupca resp. zástupcovia splnomocnil/i na základe písomného splnomocnenia (s úradne 

overenými podpismi) na konkrétne úkony napr. vo veci vypracovania a predkladania ponuky, vrátane 

podpisovania dokumentov v ponuke a pod. Toto splnomocnenie v origináli s úradne overenými 

podpismi alebo ako úradne overenú kópiu originálu splnomocnenia uchádzač predkladá v ponuke (ak 

je relevantné). 

 

-*poznámka 1: Tabuľku č. 1 a/alebo Tabuľku č. 2 k Prílohe č. 5 vo formáte excel si uchádzač, 

v prípade záujmu, vyžiada na emailovej adrese kontaktnej osoby viera.blanarova@gmail.com.  

14. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky.  

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá 

sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku.  

 

15. Ďalšie informácie:  

a) Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi obstarávateľom, záujemcami, resp. 

uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených 

vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých obstarávateľom 

v lehote na predkladanie ponúk, sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku 

a iba elektronicky.  

b)  Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou obstarávateľa. 

c) Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom zaslaná elektronicky. 

 

16. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk a zverejnenia na webe 19.3.2019 

mailto:viera.blanarova@gmail.com
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Za účelom transparentnosti je táto výzva na predkladanie cenových ponúk v deň odoslania 

hospodárskym subjektom zároveň zverejnená na webovom sídle obstarávateľa na adrese:  

http://www.dpmz.sk/verejne-obstaravanie/  

 

 

V Žiline, dňa: 19.3.2019 

 

 
      

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 

Opis predmetu zákazky (word) v počte 13 strán so súvisiacimi tabuľkami A, B a harmonogramom 

(excel)   

Príloha č. 1 Krycí list  

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie  

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie  

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie  

Príloha č. 5 Cenová ponuka, pozostávajúca z 2 tabuliek, Tabuľka č. 1 a Tabuľka č. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpmz.sk/verejne-obstaravanie/
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Strana jedna OPISU  
Podrobný opis predmetu zákazky.  

 

I. Predmetom  zákazky je výber dodávateľa na služby školenia  v zmysle platnej legislatívy, pričom 

ide o  školenie  pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na: 

 

- vyhradených technických zariadeniach (VTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových  

- určených technických zariadeniach (UTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových  

 

pre roky 2019, 2020, 2021 a pracovné skupiny:     

 

3. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení  

4. školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za 

hospodársku prevádzku tlakových zariadení  

 3.   školenie zamestnancov na prácu vo výškach  

 4.   školenie pre zváračov a paličov 

 5.   školenia pre kuričov  

 

 

 

II. Školenia sa uskutočnia  v strediskách obstarávateľa na ulici Kvačalova, Žilina a na ulici Košická, 

Žilina.   

 

Školenia podľa stredísk obstarávateľa, kde sa zamestnanci  zaoberajú: 

a) Obsluhou vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích,  tlakových a plynových 

v stredisku  autobusov  (A-bus) na ulici Košická, Žilina.  

 

b) Obsluhou určených technických zariadení (UTZ)  zdvíhacích, tlakových a plynových  v 

stredisku    trolejbusov (T-bus) na ulici Kvačalova, Žilina  

 

 

III. Školenie je rozdelené pre pracovné  skupiny  zamestnancov obsluhujúcich zdvíhacie zariadenia 

a tlakové nádoby VTZ a UTZ a vykonávacích prác vo výškach, zváračov, paličov a kuričov VTZ 

a UTZ:    

 

Obsluha VTZ v stredisku A-busov na Košickej, Žilina:  

1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia Bd3, Ba1, Ab, Bf 

pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení 

užívateľa zdvíhacích zariadení  

2. školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia Ab 

pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  

 3.   školenie zamestnancov na prácu vo výškach  

 4.   školenie pre zváračov a paličov 

 5.   školenia pre kuričov  
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Strana dva OPISU  
Obsluha UTZ v stredisku T-busov na Kvačalovej, Žilina:  

1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.2 

pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení 

užívateľa zdvíhacích zariadení  

2. školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia K6, K8 

pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  

 3.   školenie zamestnancov na prácu vo výškach  

 4.   školenie pre zváračov a paličov 

 5.   školenia pre kuričov  

 

Prevodový kľúč pre skupiny zamestnancov, ktorí pracujú na zariadeniach VTZ v stredisku na  

Kvačalovej, Žilina: 

1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení, v tom:  

dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia – vysokozdvižný vozík       

dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia                                              

dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia DENKA                                        

užívateľ zdvíhacích zariadení                                                                     

2.školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku 

prevádzku tlakových zariadení  

pomocné prevádzky A-bus – kuriči kotolňa-tlakové nádoby            

pomocné prevádzky A-bus – kuriči – plyn                                        

dielňa údržby A-bus – tlakové nádoby                                              

3. školenie zamestnancov na prácu vo výškach  

dielňa údržby A-bus – práce vo výškach                                    

4. školenie pre zváračov a paličov 

dielňa A-bus – zvárači                                                      

5. školenia pre kuričov  

kotolňa Abus – kuriči-dispečeri – tlakové nádoby                      

kotolňa Abus – kuriči – dispečeri – plyn                                         

 

Prevodový kľúč pre skupiny zamestnancov, ktorí pracujú na zariadeniach UTZ v stredisku na  

Košickej, Žilina: 

1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení  

užívateľ zdvíhacích zariadení                                                                 

dielňa údržby T-bus – zdvíhacie zariadenia                                           

pomocné prevádzky – zdvíhacie zariadenia                                           

pomocné prevádzky – zdvíhacie zariadenia DENKA                            

dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenia – pohyblivá pracovná plošina VNP 400  

dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenie DENKA                                      

dielňa údržby T-bus – zdvíhacie zariadenia                                           

prevádzkový technik                                                                                  

užívateľ zdvíhacích zariadení                                                                 

dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenia                                             
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Strana tri OPISU  
 

2. školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku 

prevádzku tlakových zariadení  

pomocné prevádzky – tlakové nádoby                                                     

pracovník zodpovedný za bezpečnú prevádzku tlakových zariadení                     

dielňa údržby – tlakové nádoby – vzduchojemy                                      

dielňa údržby T-bus – tlakové nádoby – vzduchojemy                            

pracovník zodpovedný za bezpečnú a hospodársku prevádzku TZ          

3. školenie zamestnancov na prácu vo výškach  

dielňa údržby T-bus – práce vo výškach                                                

pomocné prevádzky – práce vo výškach                                                   

dielňa vrchári – práce vo výškach                                                            

4. školenie pre zváračov a paličov 

dielňa T-bus – zvárač                                                                              

dielňa T-bus – palič                                                                                

pomocné prevádzky – zvárač                                                                 

5.  školenia pre kuričov  

kotolňa T bus – kuriči- plyn                                                        

kotolňa T bus – kuriči- tlakové nádoby                                      

 

 

IV. Druhy odborných školení a legislatíva:  

 

a) Základné školenia: 

- pre zamestnancov strediska autobusov – VTZ - podľa zákona 124/2006 Z.z. § 6 ods. 1.  

-  pre zamestnancov strediska trolejbusov – UTZ -  podľa zákona č. 513/2009  Z.z. § 18 ods  

1. 
Základné školenie bude (nový) zamestnanec absolvovať pred poverením na vykonanie činnosti. 

b) Opakované školenia: 

- pre zamestnancov strediska autobusov - VTZ -  podľa zákona č. 124/2006 Z. z. § 7  v lehote 

podľa miestnych prevádzkových predpisov  obstarávateľa   

- pre zamestnancov strediska trolejbusov - UTZ -  podľa zákona č. 513/2009 Z. z. § 18 ods.  

4  v lehote    podľa miestnych prevádzkových predpisov obstarávateľa.  
( pre zdvíhacie zariadenia v lehote 1 x 1 rok, pre ostatné zariadenia 1 x 2 roky ). 

 

c) Aktualizačná odborná príprava (AOP):  

- pre zamestnancov strediska autobusov – VTZ -   podľa  zákona č. 124/2006 Z. z. § 16 ods. 

11 v lehote 1x za 5 rokov  

- pre zamestnancov strediska trolejbusov – UTZ - podľa zákona č. 513/2009 Z. z. § 18 ods. 

4 písm. b) v lehote 1x za 5 rokov.  

 

d) Pri školeniach zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo výškach v strediskách obstarávateľa, 

platí že: 

 



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

13 
 

Strana štyri  OPISU  
 

a) školenia pre práce vo výškach pre stredisko autobusov – VTZ  ( nad 1,5 m ) a nad voľnou 

plochou ( nad 1,3 m )  budú vykonávané podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z. § 3 ods. 1 a 2   
b) školenia pre práce vo výške pre stredisko trolejbusov – UTZ-  ( nad 1,5 m ) a nad voľnou hĺbkou ( 

nad 1,3 m) budú vykonávané podľa vyhlášky č. 147/2013 § 3 ods. 1 a 2  

 

 

V. Školenia podľa druhu, frekvencie a počtu školiacich sa  
(viď aj harmonogram aj v tabuľkové časti A, B)  

 

aa) OPAKOVANÉ 2019 
 

Opakované školenie pre Abus -VTZ podľa 124/2006 § 7  

Stredisko na  Košickej  ulici                          Mesiac    Predpokladaný      

počet školiacich sa  

 

 

Apríl  

a) dielňa A-bus – zvárači             3  

    Jún 

a) dieľňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia – vysokozdvižný vozík       6 

  Október 

a) dieľňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia – vysokozdvižný vozík      2 

            December 

a) dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia        17 

b) dielňa údržby A-bus – práce vo výškach        17  

c) dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia – DENKA                                                 7  

     

 

Opakované školenie pre Tbus - UTZ podľa 513/2009 § 18 ods. 4 

Stredisko na  Kvačalovej ulici    Mesiac                         Predpokladaný 

                                                                                                                                počet školiacich sa  

 

 

                Marec 

a) užívateľ zdvíhacích zariadení         3 

                Apríl 

a) dielňa T-bus – zvárač          1 

b) dielňa T-bus – palič          1 

c) pomocné prevádzky – zvárač         1 

       December 

a) dielňa údržby T-bus – zdvíhacie zariadenia       27 

b) dielňa údržby T-bus – práce vo výškach         27 
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c) pomocné prevádzky – zdvíhacie zariadenia       6 

d) pomocné prevádzky – práce vo výškach       6 

e) pomocné prevádzky – zdvíhacie zariadenia DENKA      6 

f) dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenia – pohyblivá pracovná plošina VNP 400            8 

g) dielňa vrchári – práce vo výškach        8 

h) dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenie DENKA       8 

i) dielňa T-bus – zvárači          2 

 

ZHRNUTIE k aa) počet školiacich sa OPAKOVANÉ v roku  2019   

Opakované školenie pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na vyhradených technických 

zariadeniach (VTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách:  
1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 33 zamestnancov  

2. školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení v počte 0 zamestnancov  

 3.   školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 17 zamestnancov  

 4.   školenie pre zváračov a paličov v počte 3 zamestnancov 

 5.   školenia pre kuričov v počte 5 zamestnancov 

 

Opakované školenie pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na určených  technických 

zariadeniach (UTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách: 
1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 58 zamestnancov  

2. školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení v počte  0 zamestnancov  

 3.   školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 41 zamestnancov  

 4.   školenie pre zváračov a paličov v počte 5 zamestnancov 

 5.   školenia pre kuričov v počte 0 zamestnancov 

 

ab) AOP 2019 
 

Aktualizačná odborná príprava (AOP) pre T-bus UTZ podľa 513/2009 §18 odst. 4 

Nula školení   

b)Aktualizačná odborná príprava (AOP)  pre A-bus VTZ podľa 124/2006 § 16 odst. 11 

Nula školení    

 

Poznámka: údaje aa) a ab)  o opakovaných školeniach sú  uvedené v  tabuľkách: 

-  Harmonogram pre UTZ a VTZ;   

- Tabuľka A a Tabuľka B o počte školení a počte školiacich sa 
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ba) OPAKOVANÉ 2020 
Opakované školenie pre Abus -VTZ podľa 124/2006 § 7  

 

Stredisko na  Košickej  ulici                          Mesiac    Predpokladaný          

počet školiacich sa  

 

Máj 

a) pomocné prevádzky A-bus – kuriči kotolňa-tlakové nádoby   6 

b) pomocné prevázdky A-bus – kuriči – plyn      6 

c) dielňa údržby A-bus – tlakové nádoby       4 

Jún 

a) dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia – vysokozdvižný vozík   6 

Október 

a) dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia – vysokozdvižný vozík   2 

December 

a)    dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia – DENKA    7 

b) dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia      17 

c) dielňa údržby A-bus – práce vo výškach      17 

 

 

Opakované školenie pre Tbus -UTZ podľa 513/2009 § 18 ods.4 

Stredisko na  Kvačalovej ulici    Mesiac                         Predpokladaný 

                                                                                                                                počet školiacich sa  

 

               Február  

a) dielňa-T bus – paliči         3 

              Apríl 

a) kotolňa T bus – kuriči- plyn        13 

               Máj 

a) kotolňa T bus – kuriči- tlakové nádoby       13 

b) pomocné prevádzky – tlakové nádoby       7 

               Jún 

a) pomocné prevádzky – zvárači        10 

              August 

a) pracovník zodpovedný za bezpečnú prevádzku tlakových zariadení   3 

              Október 

a) dielňa údržby – tlakové nádoby – vzduchojemy     15 

             December 

a) dielňa údržby T-bus – zdvíhacie zariadenia      27 
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b) dielňa údržby T-bus – práce vo výškach      27 
c) pomocné prevádzky – zdvíhacie zariadenia                                                                 6 

d) pomocné prevádzky – práce vo výškach                                                                      6 

e) pomocné prevádzky – zdvíhacie zariadenia DENKA                                                  6 

f) dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenia – pohyblivá pracovná plošina VNP 400            8 

g) dielňa vrchári – práce vo výškach                                                                                 8 

h) dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenie DENKA                                                             8 

i) dielňa T-bus zvárači         2 

 

ZHRUTIE k ba) - počet školiacich sa na OPAKOVANÉ  v roku 2020:  

 

Opakované školenie pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na vyhradených technických 

zariadeniach (VTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách: 
1.  školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 32 zamestnancov  

2.  školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení v počte 4 zamestnancov  

3.  školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 17 zamestnancov  

4.  školenie pre zváračov a paličov v počte 0 zamestnancov 

5.  školenia pre kuričov v počte 6 zamestnancov 

 

Opakované školenie pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na určených  technických 

zariadeniach (UTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách: 
1.   školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích      

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 55 zamestnancov  

2.   školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku    

tlakových zariadení v počte  32 zamestnancov  

3.   školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 41 zamestnancov  

4.   školenie pre zváračov a paličov v počte 4 zamestnancov 

5.   školenia pre kuričov v počte 13 zamestnancov 

 

bb) AOP 

 
Aktualizačná odborná príprava  pre VTZ podľa 124/2006 §16 odst. 11 

Nula školení  

Aktualizačná odborná príprava pre UTZ podľa 513/2009 §18 ods. 4 

Marec 

a) užívateľ zdvíhacích zariadení                                                                              3     

Október 

b) dielňa údržby T-bus – tlakové nádoby – vzduchojemy                                      15 
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ZHRUTIE k bb) - počet školiacich sa AOP  v roku 2020:  

 

AOP pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) 

zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách:    
1.  školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 0 zamestnancov  

2.  školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení v počte 0 zamestnancov  

3.  školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 0 zamestnancov  

4.  školenie pre zváračov a paličov v počte 0 zamestnancov 

5.  školenia pre kuričov v počte 0 zamestnancov 

 

AOP pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na určených  technických zariadeniach (UTZ) 

zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách:   
1.  školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 3 zamestnancov  

2.  školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení v počte 15 zamestnancov  

3.  školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 0 zamestnancov  

4.  školenie pre zváračov a paličov v počte 0 zamestnancov 

5.  školenia pre kuričov v počte 0 zamestnancov 

 

Poznámka: údaje ba) a bb) o opakovaných školeniach a AOP sú  uvedené  v tabuľkách: 

-  Harmonogram pre UTZ a VTZ;   

- Tabuľka A a Tabuľka B o počte školení a počte školiacich sa 
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ca) OPAKOVANÉ 2021  
 

Opakované školenie pre Abus - VTZ podľa 124/2006 § 7 

Stredisko na  Košickej  ulici                          Mesiac    Predpokladaný          

počet školiacich sa  

 

Február  

a) kotolňa Abus – kuriči-dispečeri – tlakové nádoby     5 

b) kotolňa Abus – kuriči – dispečeri – plyn       5  

Marec 

a) užívateľ zdvíhacích zariadení        1 

Apríl 

a) dielňa A-bus – zvárači         3 

Jún 

a) dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia vysokozdvižný vozík   6 

Október 

a) dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia vysokozdvižný vozík  2 

December 

a) dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenie – DENKA     7 

b) dielňa údržby A-bus – práce vo výškach       17 

c) dielňa údržby A-bus – zdvíhacie zariadenia      17 

 

 

Opakované školenie pre UTZ podľa 513/2009 § 18 ods. 4 

Stredisko na  Kvačalovej ulici    Mesiac                         Predpokladaný 

                                                                                                                                počet školiacich sa  

 

Január  

a) prevádzkový technik          2 

Marec 

a) užívateľ zdvíhacích zariadení         3 

Apríl 

a) dielňa T-bus – zvárači          1 

b) dielňa T-bus – paliči          1 

c) pomocné prevádzky – zvárači         1 

December 

a) pomocné prevádzky - zdvíhacie zariadenia DENKA      6 

b) pomocné prevádzky – práce vo výškach        6 

c) pomocné prevádzky – zdvíhacie zariadenia       6 
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d) dielňa údržby T-bus – zdvíhacie zariadenia       27 

e) dielňa údržby T-bus – práce vo výškach         27 

f) dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenia                                                                               8 

g) dielňa vrchári – práce vo výškach                                                                                   8 

h) dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenie Denka                                                                   8 

i) zvárač T-bus                                                                                                                     2 

 

ZHRNUTIE k ca)  - počet školiacich sa na OPAKOVANÉ v roku 2021:  
 

Opakované školenie pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na vyhradených technických zariadeniach 

(VTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách: 

1.  školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 33 zamestnancov  

2.  školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení v počte 0 zamestnancov  

3.  školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 17 zamestnancov  

4.  školenie pre zváračov a paličov v počte 3 zamestnancov 

5.  školenia pre kuričov v počte 5 zamestnancov 

 

Opakované školenie pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na určených  technických 

zariadeniach (UTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách: 
1.  školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 60 zamestnancov  

2.  školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení v počte 0 zamestnancov  

3.  školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 41 zamestnancov  

4.  školenie pre zváračov a paličov v počte 5 zamestnancov 

5.  školenia pre kuričov v počte 0 zamestnancov 

 

 

cb) AOP 

Aktualizačná odborná príprava  pre VTZ podľa 124/2006 §16 ods. 11 

 

a)dielňa údržby A-bus – tlakové nádoby                                                                 4 

 

Aktualizačná odborná príprava pre UTZ podľa 513/2009 §18 ods. 4 

August 

a) pracovník zodpovedný za bezpečnú a hospodársku prevádzku TZ                  3 
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ZHRNUTIE k cb) - je počet školiacich sa AOP v roku 2021:  

 

AOP školenie pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na vyhradených technických zariadeniach 

(VTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách:    
1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 0 zamestnancov  

2. školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení v počte 4 zamestnancov  

3.  školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 0 zamestnancov  

4.  školenie pre zváračov a paličov v počte 0 zamestnancov 

5.  školenia pre kuričov v počte 0 zamestnancov 

 

AOP školenie pre  zamestnancov vykonávajúcich práce na určených  technických zariadeniach 

(UTZ) zdvíhacích, tlakových a plynových a to  v nasledovných skupinách: 
1.  školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení v počte 0 zamestnancov  

2.  školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení v počte 3 zamestnancov  

3.  školenie zamestnancov na prácu vo výškach v počte 0 zamestnancov  

4.  školenie pre zváračov a paličov v počte 0 zamestnancov 

5.  školenia pre kuričov v počte 0 zamestnancov 

 

 

Poznámka: údaje ca) a  cb) o opakovaných školeniach a AOP sú uvedené v  tabuľkách: 

-  Harmonogram pre UTZ a VTZ;   

- Tabuľka A a Tabuľka B o počte školení a počte školiacich sa 
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da) Pre roky 2019, 2020, 2021 obstarávateľ nevie určiť rozsah základného školenia čo do 

počtu školiacich sa a frekvencie školenia, keďže základné školenie má pracovník absolvovať pred 

poverením na vykonanie činnosti.  Ak bude relevantné, obstarávateľ počas rokov 2019, 2020, 2021 

predpokladá:  

- Základné školenie obsluhy vyhradených technických zariadení zdvíhacích, tlakových, plynových  

je vykonávané na základe   zákona č. 124/2006 Z. z. § 6 ods. 1. v stredisku obstarávateľa  na 

Košickej  ulici – VTZ  v rozsahu pre jednu osobu za sledované obdobie:   

a) dielňa údržby A-bus  -   zdvíhacie zariadenia (vyhradené technické zariadenia)  

b) dielňa údržby A-bus  – práce vo výškach  

c) dielňa údržby A-bus  – zdvíhacie zariadenie – vysokozdvižný vozík   

d) dielňa údržby A-bus  – zdvíhacie zariadenie DENKA   

e) dielňa údržby A-bus  -  tlakové nádoby  

f) pomocné prevádzky A-bus  – kuriči kotolne  

g) dispečeri A-bus – kuriči kotolne   

h) dielňa A-bus – zvárači   

i) užívateľ zdvíhacích zariadení  

 
- Základné školenie obsluhy určených technických zariadení  zdvíhacích, tlakových, plynových je 

vykonávané na základe zákona č. 513/2009 Z. z. § 18 ods. 1.v stredisku obstarávateľa  na  

Kvačalovej ulici – UTZ v rozsahu:  

a) dielňa údržby T-bus – zdvíhacie zariadenia  

b) dielňa údržby T-bus  – práce vo výškach  

c) dielňa údržby T-bus  – tlakové nádoby Vzduchojemy   

d) pomocné prevádzky – zdvíhacie zariadenia 

e) pomocné prevádzky – práce vo výškach  

f) pomocné prevádzky – zdvíhacie zariadenie DENKA  

g) pomocné prevádzky – tlakové nádoby  

h) dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenie Pohyblivá pracovná plošina VNP 400 

i) dielňa vrchári – práce vo výškach  

j) dielňa vrchári – zdvíhacie zariadenie DENKA  

k) dielňa vrchári – tlakové nádoby   

l) kotolňa T-bus – kuriči  

m) dielňa T-bus – zvárači  

n) dielňa T-bus – paliči  

o) pomocné prevádzky – zvárači  

p) pracovník zodpovedný za bezpečnú a hospodárnu prevádzku tlakových zariadení    

q) prevádzkový technik zdvíhacích zariadení  

r) užívateľ zdvíhacích zariadení  

 

db) Základné školenia budú pre účely tejto výzvy pre zamestnancov v stredisku na Kvačalovej 

-  UTZ a v stredisku na Košickej - VTZ , ktorí sú zadelení do piatich skupín a kde sa bude 

naceňovať cena za 1 školiacu sa osobu za sledované obdobie:  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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Strana trinásť  OPISU  
 

1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia, pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení  

2.  školenie zamestnancov pre tlakové zariadenia a pracovníkov zodpovedných za hospodársku  

prevádzku tlakových zariadení  

       3.  školenie zamestnancov na prácu vo výškach  

       4.  školenie pre zváračov a paličov 

        5. školenia pre kuričov  

 

Poznámka: údaje db) o počte školení a počte školiacich sa v základnom školení sú  uvedené 

v  tabuľkách Tabuľka A a Tabuľka B. 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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 TABUĽKA A - PREHĽAD O POČTE ŠKOLENÍ 

 Predpokladaný počet 

školení v roku 

Školenie pre UTZ podľa zákona 513/2009 Z.z. § 18 ods. 4 - 

Opakované 1x za rok 
2019 2020 2021 

  Školenia 1x za rok    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, 

Z1.15, Z2.2)  pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  

a užívateľa zdvíhacích zariadení  

1 1 1 

2. 

školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (K6, K8) 

a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových 

zariadení  

0 0 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
1 1 1 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 0 0 

5. školenia pre kuričov  0 0 0 

  Predpokladaný počet 

školení v roku 

Školenie pre VTZ podľa zákona 124/2006 § 7  Z.z.  –  

Opakované 1x za rok 
2019 2020 2021 

  Školenia 1x za rok    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, 

Bf), pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

3 3 3 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 0 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1a 2) 
1 1 1 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 0 0 

5. školenia pre kuričov  0 0 0 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

24 
 

TABUĽKA A - PREHĽAD O POČTE ŠKOLENÍ 

 

Predpokladaný počet 

školení v roku 

Školenie pre UTZ podľa zákona 513/2009 Z.z. § 18 ods. 4 - 

Opakované 1x za dva roky 
2019 2020 2021 

  Školenia 1x za 2 roky    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, 

Z1.15, Z2.2)  pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  

a užívateľa zdvíhacích zariadení  

1 0 2 

2. 

školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (K6, K8) 

a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových 

zariadení  

0 3 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
0 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  2 2 2 

5. školenia pre kuričov  0 2 0 

 Predpokladaný počet 

školení v roku 

Školenie pre VTZ podľa zákona 124/2006 § 7  Z.z.  –  

Opakované 1x za dva roky 
2019 2020 2021 

  Školenia 1x za 2 roky    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, 

Bf), pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

1 0 1 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 1 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1a 2) 
0 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  1 0 1 

5. školenia pre kuričov  0 1 1 

 
  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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TABUĽKA A - PREHĽAD O POČTE ŠKOLENÍ 

 

 Predpokladaný počet 

školení v roku 

Školenie pre UTZ podľa zákona 513/2009 Z.z. § 18 ods. 1  -  

Základné 
2019 2020 2021 

 Školenia nového zamestnanca    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, 

Z1.15, Z2.2)  pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  

a užívateľa zdvíhacích zariadení  

0 1 0 

2. 

školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (K6, K8) 

a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových 

zariadení  

0 1 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 

Z.z. § 3, ods. 1 a 2) 
0 1 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 1 0 

5. školenia pre kuričov  0 1 0 

  Predpokladaný počet 

školení v roku 

Školenie pre VTZ podľa zákona 124/2006 § 6 ods.1 Z.z. –  

Základné 
2019 2020 2021 

 Školenie nového zamestnanca    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, 

Bf), pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

0 1 0 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 1 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 

Z.z. § 3, ods. 1 a 2) 
0 1 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 1 0 

5. školenia pre kuričov  0 1 0 

 
  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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TABUĽKA A - PREHĽAD O POČTE ŠKOLENÍ 

 

 Predpokladaný počet 

školení v roku 

Školenie pre UTZ podľa zákona 513/2009 Z.z. § 18 ods. 4 -   

AOP (aktualizačná odborná príprava) 
2019 2020 2021 

 Školenie 1x za 5 rokov    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, 

Z1.15, Z2.2)  pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  

a užívateľa zdvíhacích zariadení  

0 1 x 

2. 

školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (K6, K8) 

a pracovníkov zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových 

zariadení  

0 1 1 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 

Z.z. § 3, ods. 1 a 2) 
0 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 0 0 

5. školenia pre kuričov  0 0 0 

 Predpokladaný počet 

školení v roku 

Školenie pre VTZ podľa zákona 124/2006 § 16 ods.11 Z.z.  -   

AOP (aktualizačná odborná príprava) 
2019 2020 2021 

 Školenie 1x za 5 rokov    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, 

Bf), pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

0 0 0 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 0 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 

Z.z. § 3, ods. 1 a 2) 
0 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 0 0 

5. školenia pre kuričov  0 0 0 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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TABUĽKA B  

 PPREHĹAD O POČTE ŠKOLIACICH SA 

  
Predpokladaný 

počet školiacich sa 

pre roky 

Školenie pre UTZ podľa zákona 513/2009 Z.z. §18 odst.4 –  

Opakované 1x ročne 
2019 2020 2021 

  Služby školenia, v tom    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, Z1.15, 

Z2.2)  pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

55 55 55 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (K6, K8) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 0 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
41 41 41 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 0 0 

5. školenia pre kuričov  0 0 0 

 
Predpokladaný 

počet školiacich sa 

pre roky 

Školenie pre VTZ podľa zákona 124/2006 §7.  – 

 Opakované 1x ročne 
2019 2020 2021 

  Služby školenia, v tom       

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, 

Bf), pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

32 32 32 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 0 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
17 17 17 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 0 0 

5. školenia pre kuričov  0 0 0 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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TABUĽKA B  

PPREHĹAD O POČTE ŠKOLIACICH SA 

 
Predpokladaný 

počet školiacich sa 

pre roky 

Školenie pre UTZ podľa zákona 513/2009 Z.z. §18 odst.4 –  

Opakované 1x za dva roky 
2019 2020 2021 

  Služby školenia, v tom    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, Z1.15, 

Z2.2)  pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

3 0 5 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (K6, K8) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 32 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
0 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  5 4 5 

5. školenia pre kuričov  0 13 0 

 
Predpokladaný 

počet školiacich sa 

pre roky 

Školenie pre VTZ podľa zákona 124/2006 §7.  –  

Opakované 1x za dva roky 
2019 2020 2021 

  Služby školenia, v tom    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, 

Bf), pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

1 0 1 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 4 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
0 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  3 0 3 

5. školenia pre kuričov  5 6 5 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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TABUĽKA B  

PPREHĹAD O POČTE ŠKOLIACICH SA 

Predpokladaný 

počet školiacich sa 

pre roky 

Školenie pre UTZ podľa zákona 513/2009 Z.z.§18 odst.1.-  

Základné 
2019 2020 2021 

  Služby školenia, v tom    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, Z1.15, 

Z2.2)  pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

0 1 0 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (K6, K8) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 1 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
0 1 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 1 0 

5. školenia pre kuričov  0 1 0 

 
Predpokladaný 

počet školiacich sa 

pre roky 

Školenie pre VTZ podľa zákona 124/2006 § 6 odst. 1 -   

Základné 
2019 2020 2021 

 Služby školenia, v tom    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, 

Bf), pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

0 1 0 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 1 0 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
0 1 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 1 0 

5. školenia pre kuričov  0 1 0 
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TABUĽKA B  

PPREHĹAD O POČTE ŠKOLIACICH SA 

Predpokladaný 

počet školiacich sa 

pre roky 

Školenie pre UTZ podľa zákona 513/2009 Z.z.§18 odst.4 -   

AOP 1xza 5rokov  (aktualizačná odborná príprava) 
2019 2020 2021 

  Služby školenia, v tom    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, Z1.15, 

Z2.2)  pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

0 3 0 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (K6, K8) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 15 3 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
0 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 0 0 

5. školenia pre kuričov  0 0 0 
     

 
Predpokladaný 

počet školiacich sa 

pre roky 

Školenie pre VTZ podľa zákona 124/2006 Z. z. §16 odst.11 -  AOP  

1x za 5 rokov  (aktualizačná odborná príprava) 
2019 2020 2021 

  Služby školenia, v tom    

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, 

Bf), pre prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa 

zdvíhacích zariadení  

0 0 0 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
0 0 4 

3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z. 

§ 3, ods. 1 a 2) 
0 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  0 0 0 

5. školenia pre kuričov  0 0 0 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

31 
 

HARMONOGRAM Košická 
VTZ  
 
Školenia 320 ZZ    
Zdvíhacie zariadenia stredisko 320  - dielňa údržby A Bus     

(Vyhradené technické zariadenia)       

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2019 

Opakované 
školenie      

1x ročne 2020 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2021 

1. 

17 

6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

2. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

3. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

4. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

5. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

6. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

7. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

8. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

9. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

10. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

11. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

12. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

13. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

14. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

15. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

16. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

17. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

32 
 

HARMONOGRAM Košická VTZ  
 

Školenie 320 TN   

Tlakové nádoby stredisko  320 - dielňa údržby A 
Bus  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie     

1x  2 roky 
2020 

 Aktualizačná 
odborná 
príprava           

1x5 rokov 

1. 

4 

26.5.2020 1.6.2021 

2. 26.5.2020 1.6.2021 

3. 26.5.2020 1.6.2021 

4. 26.5.2020 1.6.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

33 
 

HARMONOGRAM 
Košická VTZ 
 
Školenie  

    

Kuriči kotolňa A Bus stredisko 360 - pomocné prevádzky  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa 

Opakované školenie 
tlakové nádoby       1x  

2 roky 2020 

Opakované školenie 
kurič - plyn     1x  2 

roky 2020 

  
1. 

6 

26.5.2020 5.4.2020   
2. 26.5.2020 5.4.2020   
3. 26.5.2020 5.4.2020   
4. 26.5.2020 5.4.2020   
5. 26.5.2020 5.4.2020   
6. 26.5.2020 5.4.2020   

Školenie      

Kuriči kotolňa A Bus dispečeri    

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované školenie 
tlakové nádoby       1x  

2 roky 2019 

Opakované školenie 
tlakové nádoby       
1x  2 roky 2021 

Opakované 
školenie    

kurič - plyn  
1x2 roky 

2019 

Opakované 
školenie    

kurič - plyn  
1x2 roky 

2021 

1. 

5 

19.2.2019 19.2.2021 19.2.2019 19.2.2021 

2. 19.2.2019 19.2.2021 19.2.2019 19.2.2021 

3. 19.2.2019 19.2.2021 19.2.2019 19.2.2021 

4. 19.2.2019 19.2.2021 19.2.2019 19.2.2021 

5. 19.2.2019 19.2.2021 19.2.2019 19.2.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

34 
 

HARMONOGRAM Košická VTZ  
 

Školenie zvárači 320 

Zvárači stredisko 320 - dielňa A Bus 

Poradové 
číslo 

 
Predpokladaný 
počet 
školiacich sa 

Opakované 
školenie     

1x  2 roky 
2019 

Opakované 
školenie      

1x  2 roky 
2021 

1. 

3 

20.4.2019 20.4.2021 

2. 20.4.2019 20.4.2021 

3. 20.4.2019 20.4.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

35 
 

HARMONOGRAM Košická VTZ 
 

Školenie  

Užívateľ zdvíhacích zariadení 

Poradové 
číslo 

Počet  

Opakované 
školenie      

1x  2 roky 
2019 

Opakované 
školenie      

1x  2 roky 
2021 

 Aktualizačná 
odborná 
príprava           

1x5 rokov 

1. 1 26.3.2019 26.3.2021 26.3.2020 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

36 
 

HARMONOGRAM Košická VZT 
 

Školenia 320 ZZ    
Práce vo výškach stredisko 320  - dielňa údržby A Bus  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2019 

Opakované 
školenie      

1x ročne 2020 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2021 

1. 

17 

6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

2. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

3. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

4. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

5. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

6. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

7. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

8. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

9. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

10. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

11. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

12. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

13. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

14. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

15. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

16. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

17. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

37 
 

HARMONOGRAM 
Košická 
 
Školenia 320 ZZ    
 Zdvíhacie zariadenie - vysokozdvižný vozík - stredisko 
320   

 - dielňa údržby A Bus   

Poradové 
číslo 

Počet  

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2019 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2020 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2021 

1. 

8 

18.6.2019 18.6.2020 18.6.2021 

2. 18.6.2019 18.6.2020 18.6.2021 

3. 18.6.2019 18.6.2020 18.6.2021 

4. 18.6.2019 18.6.2020 18.6.2021 

5. 18.6.2019 18.6.2020 18.6.2021 

6. 18.6.2019 18.6.2020 18.6.2021 

7. 1.10.2019 1.10.2020 1.10.2021 

8. 1.10.2019 1.10.2020 1.10.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

38 
 

HARMONOGRAM Košická 
 
Školenia 320 ZZ    
Zdvíhacie zariadenie - Denka stredisko 320     

 - dielňa údržby A Bus     

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2019 

Opakované 
školenie      

1x ročne 2020 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2021 

1. 

7 

6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

2. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

3. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

4. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

5. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

6. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

7. 6.12.2019 6.12.2020 6.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

39 
 

HARMONOGRAM Kvačalova 
UTZ 
 
 
Školenia  330 ZZ 

  

 Zdvíhacie zariadenia stredisko 330 - dielňa údržby T Bus  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie     
1x  ročne 

2019 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2020 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2021 

1. 

27 

4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

2. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

3. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

4. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

5. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

6. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

7. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

8. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

9. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

10. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

11. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

12. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

13. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

14. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

15. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

40 
 

16. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

17. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

18. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

19. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

20. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

21. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

22. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

23. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

24. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

25. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

26. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

27. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

41 
 

HARMONOGRAM Kvačalova 
UTZ 
 
Školenia  330 ZZ 

  

Práce vo výškach stredisko  330 - dielňa údržby T Bus  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie     
1x  ročne 

2019 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2020 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2021 

1. 

  
27 

4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

2. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

3. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

4. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

5. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

6. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

7. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

8. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

9. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

10. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

11. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

12. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

13. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

14. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

15. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

16. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

17. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

18. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

19. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

20. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

21. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

22. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

23. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

24. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

25. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

26. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

27. 4.12.2019 4.12.2020 4.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

42 
 

HARMONOGRAM Kvačalova 
UTZ 
 
Školenie 330 TN    

Tlakové nádoby stredisko 330 - dielňa údržby T Bus - 
vzduchojemy 

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie     

1x  2 roky 
2020 

Opakované 
školenie      1x  

2 roky 2022 

 Aktualizačná 
odborná príprava           

1x5 rokov 

1. 

15 

13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

2. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

3. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

4. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

5. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

6. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

7. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

8. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

9. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

10. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

11. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

12. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

13. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

14. 13.10.2020 13.10.2022 26.10.2020 

15. 9.10.2020 9.10.2022 9.10.2020 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

43 
 

HARMONOGRAM Kvačalova UTZ 
 
Práce vo výškach stredisko 360 - pomocné prevádzky 

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie      

1x ročne 2019 

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2020 

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2021 

1. 

6 

5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

2. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

3. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

4. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

5. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

6. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

44 
 

HARMONOGRAM Kvačalova 
UTZ 
 
Školenie 360 ZZ    
Zdvíhacie zariadenie DENKA stredisko 360 - pomocné 
prevádzky  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2019 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2020 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2021 

1. 

6 

5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

2. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

3. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

4. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

5. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

6. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

45 
 

 

HARMONOGRAM Kvačalova UTZ 
 
 

Školenie 360 ZZ  

Zdvíhacie zariadenia stredisko 360 - pomocné prevádzky  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet školiacich sa  

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2019 

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2020 

Opakované 
školenie       
1x ročne 

2021 

1. 

6 

5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

2. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

3. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

4. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

5. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

6. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

46 
 

 

 

 

HARMONOGRAM Kvačalova UTZ 
 
Školenie  360 TN 

Tlakové nádoby stredisko 360 - pomocné 
prevádzky 

Poradové číslo 

Predpokladaný 
počet školiacich 

sa  

Opakované školenie     1x  
2 roky 2020 

1. 

7 

26.5.2020 

2. 26.5.2020 

3. 26.5.2020 

4. 26.5.2020 

5. 26.5.2020 

6. 26.5.2020 

7. 26.5.2020 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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HARMONOGRAM Kvačalova UTZ 
 
Školenie 3501 ZZ 

  

Zdvíhacie zariadenie - Pohyblivá pracovná plošina VNP 400 
stredisko 3501  

stredisko 3501 - dielňa vrchári   

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2019 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2020 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2021 

1. 

8 

5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

2. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

3. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

4. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

5. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

6. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

7. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

8. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 
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(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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HARMONOGRAM Kvačalova 
UTZ 
 
Školenie 3501 ZZ 

  

Práce vo výškach stredisko 3501 - dielňa vrchári 

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2019 

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2020 

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2021 

1. 

8 

5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

2. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

3. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

4. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

5. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

6. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

7. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

8. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 
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(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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HARMONOGRAM Kvačalova 
UTZ 
 
Školenie 3501 ZZ 

  

Zdvíhacie zariadenie DENKA stredisko 3501 - dielňa vrchári  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie      
1x ročne 

2019 

Opakované 
školenie      

1x ročne 2020 

Opakované 
školenie      1x 

ročne 2021 

1. 

8 

5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

2. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

3. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

4. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

5. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

6. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

7. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

8. 5.12.2019 5.12.2020 5.12.2021 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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HARMONOGRAM Kvačalova UTZ 
 
Školenie 3501 TN 

Tlakové nádoby stredisko 3501 - dielňa 
vrchári  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované školenie     
1x  2 roky 2020 

1. 

7 

26.5.2020 

2. 26.5.2020 

3. 26.5.2020 

4. 26.5.2020 

5. 26.5.2020 

6. 26.5.2020 

7. 26.5.2020 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 
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HARMONOGRAM 
Kvačalova UTZ 
 
Školenie  

  

Kuriči kotolňa T bus   

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie 
tlakové 
nádoby       

1x  2 roky 
2020 

Opakované 
školenie kurič - 

plyn     1x  2 
roky 2020 

1. 

13 

26.5.2020 5.4.2020 

2. 26.5.2020 5.4.2020 

3. 26.5.2020 5.4.2020 

4. 26.5.2020 5.4.2020 

5. 26.5.2020 5.4.2020 

6. 26.5.2020 5.4.2020 

7. 26.5.2020 5.4.2020 

8 26.5.2020 5.4.2020 

9 26.5.2020 5.4.2020 

10 26.5.2020 5.4.2020 

11 26.5.2020 5.4.2020 

12 26.5.2020 5.4.2020 

13 26.5.2020 5.4.2020 
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HARMONOGRAM Kvačalova 
UTZ 
 
Školenie zvárači 360 

 

Zvárači strediskov 360 - pomocné prevádzky  

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 
školiacich sa  

Opakované 
školenie       

1x  2 roky 
2019/2020 

Opakované 
školenie       1x  

2 roky 
2021/2022 

1. 
2 

20.4.2019 20.4.2021 

2. 16.6.2020  x 
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HARMONOGRAM Kvačalova UTZ 
 

Školenie zvárači 330 

Zvárači stredisko  330 - dielňa T Bus  

Pora
dové 
číslo 

Meno a 
priezvisko 

Opakované školenie     
1x  2 roky 2019 

Opakované školenie        
1x  2 roky 2021 

1. 

3 

20.4.2019 20.4.2021 

2. 4.12.2019 4.12.2021 

3. 4.12.2019 4.12.2021 

Paliči stredisko  330 - dielňa T Bus  

Pora
dové 
číslo 

Meno a 
priezvisko 

Opakované školenie       
1x  2 roky 2019/2020 

Opakované školenie       
 1x  2 roky 2021 

1. 

4 

20.4.2019 20.4.2021 

2. 15.2.2020 x 

3. 15.2.2020 x 

4. 15.2.2020 x 

 

HARMONOGRAM 
Kvačalova UTZ 
 
Školenie  

  

Pracovník zodpovedný za bezpečnú  
 a hospodárnu prevádzku tlakových zariadení 

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 
školiacich sa  

Opakované 
školenie     1x  
2 roky 2020 

 Aktualizačná 
odborná 
príprava           

1x5 rokov 

1. 

3 

5.8.2020 5.8.2021 

2. 5.8.2020 5.8.2021 

3. 5.8.2020 5.8.2021 
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HARMONOGRAM 
Kvačalova UTZ 
 
Školenie  

 

Prevádzkový technik zdvíhacích 
zariadení: 

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 
školiacich sa  

Opakované školenie      
1x  2 roky 2021 

1. 
2 

15.1.2021 

2. 15.1.2021 
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HARMONOGRAM 
Kvačalova UTZ 
 
Školenie  

   

Užívateľ zdvíhacích zariadení   

Poradové 
číslo 

Predpokladaný 
počet 

školiacich sa  

Opakované 
školenie      

1x  2 roky 
2019 

Opakované 
školenie      

1x  2 roky 
2021 

 
Aktualizačná 

odborná 
príprava           

1x5 rokov 

1. 

3 

26.3.2019 26.3.2021 26.3.2020 

2. 26.3.2019 26.3.2021 26.3.2020 

3. 26.3.2019 26.3.2021 26.3.2020 
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Príloha č. 1 Krycí list ponuky  

Názov zákazky: Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ 

 

Identifikačné údaje uchádzača (vyplní uchádzač) 

 

 

1. Obchodné meno (názov) uchádzača: 

 

2. Platca DPH*                         Neplatca DPH* (*nehodiace sa  prečiarknite)  

 

 

3. Adresa sídla uchádzača: 

 

4. IČO: 

 

5. IČ DPH: 

 

6. DIČ: 

 

7. Zapísaný v obchodnom/živnostenskom registri: 

 

8. Osoba/osoby oprávnené podpisovať a jednať za hospodársky subjekt v zmysle obchodného 

alebo živnostenského registra (prípadne meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak 

uchádzač splnomocnil na základe písomného splnomocnenia s úradne overenými podpismi 

takúto osobu na účely podpisovania dokladov a úkonov v  tomto verejnom obstarávaní): 

  

8. IBAN: 

 

9. SWIFT: 

 

10. Bankové spojenie (banka): 

 

11. Meno a priezvisko kontaktnej osoby pre účely tohto verejného obstarávania, jej telefónne 

číslo a e-mailová adresa: 

 

 

 

 

V............................., dňa:                           

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 
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Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie  

 

Názov zákazky: Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

 

 

 

 

Uchádzač ......(obchodný názov/meno a adresa sídla)........................čestne vyhlasuje, že podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  je oprávnený dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto 

zákazky a ktorý je obstarávateľom špecifikovaný vo výzve na predkladanie cenových ponúk k danej 

zákazke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V............................., dňa:                           

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 
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Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie  

Názov zákazky: Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

 

 

 

 

Uchádzač ......(obchodný názov/meno a adresa sídla)........................čestne vyhlasuje, že podľa § 32 

ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania  alebo 

obvyklého pobytu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V............................., dňa:                           

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 
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Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie  

Názov zákazky: Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ 

 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

 

 

Uchádzač ......(obchodný názov/meno a adresa sídla)........................čestne vyhlasuje, že podľa § 40 

ods. 6 písm. f) v nadväznosti na § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verenom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v konflikte záujmov vo vzťahu 

k obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní zákazky. 

Uchádzač zároveň čestne vyhlasuje, že prostredníctvom osôb uchádzača neboli vyvíjané a ani nebudú 

vyvíjané voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa (ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou 

osobou podľa § 23 cit. zákona, tzv. „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť 

k zvýhodneniu nás ako uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní zákazky. 

Uchádzač čestne vyhlasuje, že neposkytol a neposkytne akejkoľvek, čo i len potencionálne 

zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu, ako 

motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním predmetnej zákazky. 

Uchádzač čestne vyhlasuje, že bude bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek situácii, 

ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu tohto verejného obstarávania. 

Uchádzač tiež čestne vyhlasuje, že poskytne obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania 

presné, pravdivé a úplné informácie. 

 

 

 

 

V............................., dňa:                           

 

 

Podpis oprávnenej osoby/osôb uchádzača a pečiatka hospodárskeho subjektu: 
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Príloha č. 5 – Cenová ponuka – Tabuľka č. 1 

 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) Služby odborného školenia zamestnancov 

DPMŽ 

 

 Cenová ponuka - Tabuľka č. 1      

Predpokladaný počet školiacich 

sa spolu za roky 2019, 2020, 

2021 

Cennová ponuka uchádzača na 

osobu   na roky 2019, 2020, 2021 -

hodnotiace kritérium 

Cena celkom za roky 

2019,2020,2021 

 Školenie podľa zákona 124/2006 Z.z. - VTZ  

Zákla

dné 

§6, 

ods. 1 

Opako

vané 

1x 

ročne,     

§ 7 

Opako

vané 

1x za 

dva 

roky,          

§ 7 

AO

P 1x 

za 5 

roko

v,  § 

16, 

odst.

11 

Jednot

ková 

cena na 

osobu - 

základn

é 

školeni

e v € 

bez 

DPH 

Jednot

ková 

cena za 

osobu -  

opakov

ané 

školeni

e 

1xročn

e  v € 

bez 

DPH 

Jednot

ková 

cena za 

osobu -

opakov

ané 

školeni

e 1x za 

2 roky   

v € bez 

DPH 

Jednot

ková 

cena za 

osobu -  

AOP 

školeni 

1x za 5 

rokov v 

€ bez 

DPH 

Cena 

celkom  

za 

skupinu 

zamestna

ncov v € 

bez DPH 

Su

ma 

DP

H 

Cena 

celkom 

spolu za 

skupinu 

zamestna

ncov v € 

bez DPH 

 Skupiny zamestnancov             

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, 

Ba1, Ab, Bf), pre prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení  

1 96 2 0        

2. 

školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) 

a pracovníkov zodpovedných za hospodársku 

prevádzku tlakových zariadení  

1 0 4 4        
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3. 
školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 

147/2013 Z.z., § 3, ods. 1a 2) 
1 51 0 0        

4. školenie pre zváračov a paličov  1 0 6 0        

5. školenia pre kuričov  1 0 16 0        

 

 Informatívna tabuľka k Tabuľke č. 1     
Predpokladaný počet a druhy školení  pre skupinu zamestnancov  spolu za roky 

2019, 2020, 2021 

  Školenie podľa zákona 124/2006 Z.z. - VTZ  Základné §6, ods. 1 
Opakované 1x 

ročne,     § 7 

Opakované 1x za 

dva roky,          § 7 

AOP 1x za 5 

rokov,  § 16, 

odst.11 

  Skupiny zamestnancov          

1. 
školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Bd3, Ba1, Ab, Bf), pre 

prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení  
1 9 2 0 

2. 
školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (Ab) a pracovníkov zodpovedných za 

hospodársku prevádzku tlakových zariadení  
1 0 1 0 

3. školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z., § 3, ods. 1a 2) 1 3 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  1 0 2 0 

5. školenia pre kuričov  1 0 2 0 
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V...................................................., dňa....................................... 

 

Vypracoval: Meno a priezvisko zodpovednej osoby 

Obchodné meno PO/FO 

 

Cenová ponuka platí do 31.12.2021 

Podpis zodpovednej osoby, pečiatka 

 

  



„Služby odborného školenia zamestnancov DPMŽ“ 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

(realizované formou výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

 

 

63 
 

Príloha č. 5 – Cenová ponuka – Tabuľka č. 2 

 

 Cenová ponuka - Tabuľka č. 2      
Predpokladaný počet školiacich sa 

spolu za roky 2019, 2020, 2021 

Cennová ponuka ucházača na osobu  na 

roky 2019, 2020, 2021 - hodnotiace 

kritérium 

Cena celkom za roky 

2019,2020,2021 

 Školenie podľa zákona 513/2009 Z.z. - 

UTZ  

Základ

né §18, 

ods. 1 

Opakova

né 1x 

ročne,     

§ 18, 

ods. 4 

Opakova

né 1x za 

dva 

roky,          

§ 18, 

ods. 4 

AO

P § 

18 

ods.

4, 

Jednotko

vá cena 

na osobu 

- 

základné 

školenie 

v € bez 

DPH 

Jednotko

vá cena 

za osobu 

-  

opakova

né 

školenie 

1xročne  

v € bez 

DPH 

Jednotko

vá cena 

za osobu 

-

opakova

né 

školenie 

1x za 2 

roky   v 

€ bez 

DPH 

Jednotko

vá cena 

za osobu 

-  AOP 

školeni 

1x za 5 

rokov v 

€ bez 

DPH 

Cena 

školení  za 

skupinu 

zamestnan

cov v € 

bez DPH 

Sum

a 

DP

H 

Cena 

školení 

spolu za 

skupinu 

zamestnan

cov v € 

bez DPH 

  Skupiny zamestnancov             

1. 

školenie zamestnancov pre zdvíhacie 

zariadenia (Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.2), pre 

prevádzkového technika zdvíhacích 

zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení  

1 165 8 3        

2. 

školenie zamestnancov  pre tlakové 

zariadenia (K6, K8) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku 

tlakových zariadení  

1 0 32 18        

3. 

školenie zamestnancov na prácu vo 

výškach (vyhláška 147/2013 Z.z., § 3, ods. 

1a 2) 

1 123 0 0        
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4. školenie pre zváračov a paličov  1 0 14 0        

5. školenia pre kuričov  1 0 13 0        

  
Informatívna tabuľka  k Tabuľke č. 2     Predpokladaný počet a druhy školení  pre skupinu zamestnancov  spolu za 

roky 2019, 2020, 2021 

  Školenie podľa zákona 513/2009 Z.z. - UTZ  Základné §18, ods. 1 Opakované 1x 

ročne, § 18, ods. 4 

Opakované 1x za dva 

roky, § 18, ods. 4 

AOP § 18 

ods.4, 

  Skupiny zamestnancov  
    

1. školenie zamestnancov pre zdvíhacie zariadenia (Z1.12, Z1.13, Z1.15, Z2.2), pre 

prevádzkového technika zdvíhacích zariadení  a užívateľa zdvíhacích zariadení  

1 3 3 1 

2. školenie zamestnancov  pre tlakové zariadenia (K6, K8) a pracovníkov 

zodpovedných za hospodársku prevádzku tlakových zariadení  

1 0 3 2 

3. školenie zamestnancov na prácu vo výškach (vyhláška 147/2013 Z.z., § 3, ods. 1a 

2) 

1 3 0 0 

4. školenie pre zváračov a paličov  1 0 6 0 

5. školenia pre kuričov  1 0 2 0 

 

V...................................................., dňa....................................... 

 

Vypracoval: Meno a priezvisko zodpovednej osoby 

Obchodné meno PO/FO 
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Cenová ponuka platí do 31.12.2021 

Podpis zodpovednej osoby, pečiatka 


