
 
 

Obec Kružlová,  Kružlová 8, 090 02 Kružlová 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Kružlová 
Adresa: Kružlová 8, 090 02 Kružlová  
IČO: 00330655  
DIČ: 2020808735  
Zastúpená: PhDr. Adrián Gužo  
kontaktná osoba: PhDr. Adrián Gužo 
telefón: 054/7594286  
e-mail: obeckruzlova@zoznam.sk  

2. Predmet zákazky: Poskytnutie služieb  
3. Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie školení pre OH“  
4. Opis predmetu zákazky:  

Školenie pre členov hliadky: 
Školenie č. 1: Práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky ( rozsah 20 hod.) 
Školenie č. 2: Základy trestného práva a trestný poriadok ( rozsah 20 hod.) 
Školenie č. 3: Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ( rozsah 20 hod.) 
Školenie č. 4: Tímová práca a komunikácia ( rozsah 4 hod.) 
Školenie č. 5: Praktické školenie priamo v teréne pod dohľadom skúseného 
pracovníka (rozsah 16 hod.) 
Kurz BOZP v súlade so Zákonníkom práce pre príslušníkov občianskej hliadky (rozsah 
10 hodín)  
Podmienky výkonu práce: Školenia budú zabezpečované v mieste sídla obce.  

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kružlová 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 350 EUR bez DPH  
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie  
8. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie  
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: do 30.10.2015  
10. Podmienky účasti uchádzačov:  

Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky,  predložený ako fotokópia alebo výpis 
z internetového registra.  

11. Obsah ponuky:  

- Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky.  

- Vyplnená príloha č.1 Cenová ponuka  
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Príloha č. 1       Cenová ponuka 

 

Názov školenia: Počet 

hodín 

školenia 

Cena za 

osobohodinu 

Počet 

osôb 

Cena spolu 

Práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky 

( rozsah 20 hod.) 

20  4  

Základy trestného práva a trestný poriadok ( rozsah 

20 hod.) 

20  4  

Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z.z. o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

( rozsah 20 hod.) 

20  4  

Tímová práca a komunikácia ( rozsah 4 hod.) 4  4  

Praktické školenie priamo v teréne pod dohľadom 

skúseného pracovníka (rozsah 16 hod.) 

16  4  

Kurz BOZP v súlade so Zákonníkom práce pre 

príslušníkov občianskej hliadky (rozsah 10 hodín)  

 

10  4  

Spolu:       90    

 

Navrhovaná celková cena spolu: 

Obchodné meno uchádzača: ........................................................... 

Sídlo:................................................................................................ 

Platca /neplatca DPH 

 

Dňa:.................................................................................................. 

Podpis............................................................................................... 


