VÝZVA
na predloženie cenovej
ponuky s názvom:
„ Výkon vodnej záchrannej služby v areáli Slnečných jazier počas letnej turistickej

sezóny 2021 “
________________________________________________________________________________
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Sídlo:
Nám. 1 mája 4, 903 01 Senec
IČO:
44 537 476
Telefón:
02/4592 8224
Kontaktná osoba: Bc. Marek Šmihel
e-mail:
scr@slenecnejazerasenec.sk
2. Typ zmluvy:

zmluva

3. Miesto dodania predmetu zákazky: areál Slnečných jazier Senec
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
odborné personálne zabezpečenie vodnej záchrannej služby v priestoroch Slnečných jazier počas
letnej turistickej sezóny, riadenie a organizovanie poriadku a bezpečnosti osôb v areáli.
Dodávateľ zabezpečí:
Potápačov a plavčíkov, ktorí absolvovali kurz záchranára a výcvikový potápačský kurz min P*
v tomto zložení: vedúci VZS 1, potápač záchranár 2, plavčík záchranár 7
riadenie, organizovanie a vykonávanie prevencie proti nehodám a úrazom v oblastiach určenej
vodnej plochy a stanovíšť, ako i riadenie a organizovanie záchrannej akcií v súčinnosti
s odborným dohľadom lekára , vybavenie plavčíka kompletným výstrojom ABC, potápača
kompletným potápačským výstrojom, plavčíka držiteľa potápačského oprávnenia kompletným
potápačským výstrojom. Dodávateľ zodpovedá v plnej miere za prevzatý motorový čln, člny
a veslá, vysielačky typu Motorola 110. Uvedený materiál preberie vedúci VZS svojím podpisom.
Dodávateľ zabezpečí jednotné oblečenie a označenie členov VZS. Pracovná doba členov VZS sa
stanovuje podľa požiadaviek odberateľa. Ostatná podrobná špecifikácia podmienok k výkonu
pracovnej činnosti bude poskytnutá osobne na tel. čísle 0911732211, Bc. Marek Šmihel
5. Lehota na dodanie alebo poskytnutie predmetu zákazky: LTS 2021
6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 22.3.2021 do 12,00 hod.,
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej
adrese.
9. Podmienky financovania:
10. Kritéria na hodnotenie ponúk: výpis OR, ŽL, doklad o oprávnení k výkonu činnosti, odborná
spôsobilosť, cena, kvalita služieb, referencie

V Senci, dňa 5.3.2021

PODPIS
..........................................................
Bc. Marek Šmihel, riaditeľ

