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Výzva na predkladanie ponúk 
nadlimitnej zákazky 

zadávanej postupom podprahovej zákazky 
s názov predmetu zákazky : 

„Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti 
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.“ 

 
1. Identifikácia osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní  

 
 Názov organizácie:   Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.  

Sídlo organizácie:   Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica  
Krajina:    Slovenská republika 
Štatutárny zástupca :  Nemec Michal, predseda predstavenstva, 
    Mgr. Marek Modranský, člen predstavenstva    
 IČO:      36 016 411 
IČ DPH :    SK 2020090952 
Bankové spojenie:  VÚB Banka a.s. 
Číslo účtu:   2721208353/0200 
Kontaktná osoba:     Ing. Miroslav Snopko 

  Telefón:     048 / 4161 185 
  Fax:     048 / 4161 184 
  E-mail:    sekretariat@dpmbb.sk 
  Internetová stránka:    www.dpmbb.eu 

 
 

2. Predmet zákazky 
 
Predmetom zákazky je poskytnutie služby a to vzdelávanie zamestnancov Osoby podľa  
§ 7 zákona o verejnom obstarávaní a dodanie učebných pomôcok na vybavenie 
učebných priestorov. 
 
Vzdelávanie pozostáva z 26 aktivít vzdelávania  :  
2.1 Aktivita 1   -  Komunikačné zručnosti I.   
2.2 Aktivita 2   -  Anglický jazyk I.   
2.3 Aktivita 3   -  Práca s PC I. 
2.4    Aktivita 4   -  Rozvoj zručností  a univerzálnosti pri riadení motorových vozidiel I. 
2.5    Aktivita 5   - Komunikačné zručnosti II. 
2.6 Aktivita 6   -  Práca PC II. 
2.7 Aktivita 7   -  Anglický jazyk II  
2.8 Aktivita 8   -  Rozvoj zručností a univerzálnosti elektrotechnikov 
2.9    Aktivita 9   -  Práca s PC III. 
2.10  Aktivita 10 -  Rozvoj zručností  a univerzálnosti pri riadení motorových vozidiel II. 
2.11 Aktivita 11 -  Manažérske zručnosti I.    
2.12 Aktivita 12 - Manažment času 
2.13 Aktivita 13 - Práca s PC IV.  
2.14  Aktivita 14 - Anglický jazyk III. 
2.15  Aktivita 15 - Zákonník práce I. 
2.16 Aktivita 16 - Právne minimum personalistu    
2.17 Aktivita 17 - Finančné a marketingové riadenie v podnikateľskej jednotke 
2.18 Aktivita 18 - Práca s PC V.  
2.19  Aktivita 19 - Asistent – asistentka manažéra 
2.20  Aktivita 20 - Manažérske zručnosti II. 
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2.21 Aktivita 21 - Krízový manažment     
2.22 Aktivita 22 - Zákonník práce II. 
2.23 Aktivita 23 - Práca s PC VI. 
2.24  Aktivita 24 - Obchodné zručnosti  
2.25  Aktivita 25 - Environmentálny manažment  
2.26 Aktivita 26 - Komunikačné zručnosti III. 
   
Dodávka učebných pomôcok sa skladá z dodávky 19 druhov učebných pomôcok. 
 
Číselný kód služby podľa platných klasifikácii : 
Služba kategória č. 24 
Nomenklatúra CPV   
80 40 00 00 – 8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  
30 20 00 00 – 1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 
43 83 00 00 – 0 Mechanické náradie 
42 62 00 00 – 4 Zváracie zariadenia 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky  
Predpokladaná hodnota zákazky je : 852.800,- Euro bez DPH.  
Predpokladaná hodnota za službu vzdelávanie  je : 761.150,- Euro bez DPH  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 1 predmetu zákazky je :  144.050,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 2 predmetu zákazky je :  167.500,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 3 predmetu zákazky je :    75.375,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 4 predmetu zákazky je :    36.850,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 5 predmetu zákazky je :    12.000,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 6 predmetu zákazky je :    11.000,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 7 predmetu zákazky je :    30.000,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 8 predmetu zákazky je :    13.650,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 9 predmetu zákazky je :    23.625,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 10 predmetu zákazky je :  53.550,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 11 predmetu zákazky je :  33.600,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 12 predmetu zákazky je :  23.800,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 13 predmetu zákazky je :  15.750,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 14 predmetu zákazky je :  16.800,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 15 predmetu zákazky je :    1.200,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 16 predmetu zákazky je :    4.200,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 17 predmetu zákazky je :  18.000,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 18 predmetu zákazky je :    6.600,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 19 predmetu zákazky je :  15.000,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 20 predmetu zákazky je :    9.600,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 21 predmetu zákazky je :  13.200,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 22 predmetu zákazky je :       800,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 23 predmetu zákazky je :    4.400,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 24 predmetu zákazky je :    5.600,- Euro 
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 25 predmetu zákazky je :    7.000,- Euro  
Predpokladaná hodnota zákazky za Aktivitu 26 predmetu zákazky je :  18.000,- Euro 
 
Predpokladaná hodnota za dodanie učebných pomôcok je : 91.650,- Euro    
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4. Komplexnosť dodávky predmetu zákazky  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

5. Zdroj finančných prostriedkov  
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a 
finančných prostriedkov Osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní formou bezho-
tovostného platobného styku, bez poskytnutia zálohovej platby. Splatnosť faktúr 120 dní. 

6. Druh zákazky    
Výsledkom zadávania zákazky bude Zmluva o zabezpečení vzdelávania a dodávky 
tovarov v zmysle § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluvy bude uzatvorená na dobu určitú. 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky  
7.1. Miesto realizácie predmetu zákazky : zákazka bude realizovaná v priestoroch  

navrhnutých uchádzačom a v priestoroch osoby podľa § 7 zákona o verejnom ob-
starávaní v súlade s podmienkami definovanými v súťažných podmienkach 

7.2.  Predpokladaná doba zahájenia realizácie predmetu zákazky : júl  2010 
  7.3. Požadovaná doba realizácie predmetu zákazky : od nadobudnutia platnosti  

     a účinnosti Zmluvy o zabezpečení vzdelávania a dodávky  tovarov do 31.5.2011. 

8. Platnosť ponuky  
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je Osobou podľa § 7 zákona o verejnom obsta-
rávaní stanovená do 31.08.2010. 

9. Náklady na vypracovanie ponuky  
9.1 Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša 

uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Osobe podľa § 7  zákona o 
verejnom obstarávaní  a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

9.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 14. a predložené v lehote na predkla-
danie ponúk podľa bodu 14, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí leho-
ty viazanosti ponúk podľa bodu 8, uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie o verejnom obstarávaní. 

10. Zábezpeka  
 Osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zábezpeku vo výške 

=40.000,- Euro. (slovom : štyridsaťtisíc Euro). 
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11. Podmienky účasti uchádzačov  
 

Uchádzač alebo záujemca musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti v procese 
verejného obstarávania : 
 
1 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA UCHÁDZAČOV VO 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  
  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) :  
 

„(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za 
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,  
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,  
c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani 
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia,  
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu,  
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie 
odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
 
(2)Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,  
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,  
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 
tri mesiace,  
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri 
mesiace,  
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu. 
 
(3) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho 
sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani 
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 
platných v krajine jeho sídla. 
 
(4) Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská 
republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, 
možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov 
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
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2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE 

SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) :  
 
 

2.1. vyjadrením banky, alebo pobočky zahraničnej banky, alebo bánk ak má 
uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách, že si plní voči banke/bankám 
všetky záväzky za roky 2007, 2008 a 2009 nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ponuky. Výpis z účtu osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní 
neuzná. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie 
uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie, 

 
 
 

2.2. súvahou a výkazom ziskov a strát, alebo výkazom o majetku a záväzkoch 
a výkazom o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 overená 
príslušným správcom dane, 

2.3.  
7 

2.4. prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za 
posledné tri hospodárske roky 2007, 2008 a 2009, za roky, za ktoré sú dostupné v 
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač, pričom 
požadovaný kumulatívny obrat za všetky požadované roky  spolu musí byť 
minimálne 1.500.000,- Euro 

 
 
 

 

3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA 

TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ  SPÔSOBILOSTI   
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 28 zákona č. 25/2006 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré preukáže z týchto dokladov :  
 

3.1. zoznam min. 5 zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru 
a náročnosti ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky 2007, 2008  
a 2009, ktorých zmluvná cena spolu kumulatívne za všetky tri hospodárske roky 
spolu je minimálne 500.000,- Euro bez DPH, pričom sa ďalej vyžaduje, aby 
uchádzač  preukázal minimálne jednu zmluvu úspešne splnenú a zrealizovanú 
v období predchádzajúcich rokov 2007-2008-2009 v hodnote minimálne 
150.000,- Euro bez DPH. 

V prípade, že uchádzačovi prevádzka vznikla alebo činnosť začal prevádzkovať 
v roku 2008 alebo až 2009, musí predložiť zoznam zmlúv za tie hospodárske 
roky od kedy prevádzka vznikla alebo činnosť začal prevádzkovať, pričom musia 
byť splnené všetky uvedené požiadavky určené jednotlivo na každý 
hospodársky rok. 

Zmluvou rovnakého alebo podobného charakteru a náročnosti je zmluva, ktorej 
predmetom bolo vzdelávanie zamestnancov. 
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12. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov  
Súťažné podklady  si uchádzač môže vyžiadať na adrese uvedenej v bode 1 a to 
osobne, poštou, alebo emailom. Tieto mu budú následne poskytnuté osobne, alebo 
poštou. 

 
 

13. Lehota na prijímanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov 
Lehota na prijímanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov je stanovená do  
31.5.2010 do 11:00 hod. 

 
 
 

14. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk 
Ponuky je potrebné doručiť: 
poštovou zásielkou  na adresu osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní  :  

 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica 
 Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica   

  alebo osobne na adresu osoby podľa § zákona o verejnom obstarávaní a to  
 v lehote na predkladanie ponúk do 11.6.2010 do 10:00 hod.  

 
 

15. Otváranie ponúk  
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 11.6. 2010 o 13:00 hod. na adrese:  

 Dopravný podnik mesta Banská Bystrica 
 Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica, zasadačka  
 
 

16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je jedno a to cena za dodanie celého predmetu 
zákazky v Euro bez DPH. 

 
 

           –––----------------–––––––––––––––––––– 
    Nemec Michal, predseda predstavenstva, 
 
 
    ----------------------------------------------------------- 
    Mgr. Marek Modranský, člen predstavenstva    
      

 
 Zverejnené : 21. 5. 2010 na internetovej stránke  - www.dpmbb.eu 


