
Príloha č. 1 - Špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky 

PERDMET ZÁKAZKY 

P.č. Položka Počet  Špecifikácia  
1. Inštruktori autoškoly 5 osôb Objednávateľ poskytuje sumu 6,00 EUR s DPH za 

hodinu výcviku. Výučbová /výcviková/ hodina = 45 

minút. 

Objednávateľ má predbežne záujem o viac 

uchádzačov ( 5 inštruktorov), aby bol uspokojený 

záujem účastníkov výcvikového kurzu plynule a 

priebežne.(Objednávateľ bude zohľadňovať aj prax 

uchádzača , aké dlhé časové obdobie pôsobí 

uchádzač v požadovanej oblasti a schopnosť 

predložiť na požiadanie referencie o pôsobení v 

predchádzajúcich obdobiach, skúsenosti a prax s 

mládežou. Uchádzač na požiadanie predloží 

doklady o dosiahnutí najvyššieho vzdelania). 

Počet účastníkov kurzu a termíny kurzu od doby 

vystavenia objednávky bude spresňovaný 

objednávateľom, podľa jeho aktuálnych potrieb 

písomnou objednávkou . 

Požaduje sa aby počas celej doby trvania kurzu 

dodávateľ viedol evidenciu dochádzky, dbal na 

bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov kurzu a v 

zodpovedajúcom rozsahu ich aj v tomto smere 

poučil. 

Požaduje sa aby dodávateľ vystavil faktúru do 7 dní 

po ukončení kurzu a zaslal ju na adresu stanovenú 

objednávateľom. 

Dodávateľ bude fakturovať za skutočný počet 

účastníkov kurzu. Dodávateľ spolu s faktúrou 

predloží vyhodnotenie priebehu kurzu, zoznam 

účastníkov kurzu, školiteľa a rozpis počtu 

absolvovaných hodín v jednotlivých 

oblastiach.(Rozsah hodín: teórie, údržby, jazdy v 

plnej premávke, jazdy na auto cvičisku, flexi - 

doplnková výučba). 

Požaduje sa aby faktúry boli doručené na adresu, 

ktorú objednávateľ e-mailom oznámi dodávateľovi 

po vystavení objednávky. 

Požaduje sa splatnosť faktúry do 14 dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi. 

Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne 

informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých 

ďalších skutočnostiach, ktoré spôsobujú prekážky k 

riadnemu vykonaniu kurzu alebo absolvovania 

kurzu účastníkmi. 

Pre prípady vylúčenia účastníka z kurzu si vyžiadať 

vopred súhlas objednávateľa k takémuto úkonu. 

Dodávateľ nemá právny nárok na zadávanie 

objednávok na vykonanie kurzu. Zadávanie 

objednávok na konkrétny kurz počas platnosti a 

účinnosti objednávky/zmluvy bude závisieť od 

aktuálnych potrieb objednávateľa. 

Dodávateľovi nevzniká žiadny finančný nárok v 

dôsledku nezadania objednávok na vykonanie kurzu 

v predpokladanom množstve, resp. akomkoľvek 

množstve. 

Dodávateľ je povinný umožniť objednávateľovi 

vykonanie hospitácií a kontroly dodržiavania 

podmienok objednaných služieb počas doby 

 



platnosti objednávky. 

Ponuka bude predložená podľa tabuľky ,,Návrh 

kritérií" . Cena bude uvádzaná s DPH. 

 

P.č. Položka/špecifikácia Počet  

hodín 

Množstvo/ 

kurz 

 1 vyučovacia 

hodina=45 min./6 

EUR s DPH 

podľa 

požiadavky 

objednávateľa 

hodina/žiak 

1. Teoretická výučba 32  hodina/žiak 

2.  Údržba 1  hodina/žiak 

3. Jazda v premávke 24 hodina/žiak 

4. Cvičisko 8 hodina/žiak 

5. Flexi výučba 6 hodina/žiak 
 

    

    

    

    

    

    

 


