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Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Košiciach, dňa 
 

................................ .............................. Ing. Bosák/0905654490   
 
VEC 

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou  

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov :  Súkromné gymnázium 
Adresa sídla: Dneperská 1, 040 12 Košice 
IČO :  31262767 
Kontaktná osoba :  RNDr. Dušan Bosák 
Kontaktné miesto: Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice 
Telefón :  +421 6748969 
Mobil :  +421 905654490  
E-mail :  gymbosak@gymbosak.sk 
 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov predmetu zákazky. 

Prezenčné školenia pre učiteľov zamerané na: 

a) tvorba metodických, pracovných listov a príprav na vyučovacie hodiny, 

b) tvorba multimediálnych materiálov a práca s technikou a didaktickými pomôckami, 

c) rozvíjanie komunikačných zručností.  

2.2. Miesto poskytnutia predmetu zákazky.  

Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice 

2.3. Opis predmetu zákazky 

a) Tvorba metodických, pracovných listov a príprav na vyučovacie hodiny 

Časový rozsah: min. 12 vyučovacích hodín 
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Osnova: 

a1) Predstavenie vybraných vyučovacích metód 

a2) Prípadové štúdie 

a3) Metodický list pre učiteľa 

a4) Pracovný list pre žiaka  

a5) Multimediálna podpora výučby 

a6) Okamžitá spätná väzba 

a7) Analýza vzdelávacích výsledkov 

a8) Inovácia výučbových materiálov 

b) Tvorba multimediálnych materiálov a práca s technikou a didaktickými pomôckami 

Časový rozsah: 16 vyučovacích hodín 

Osnova: 

b1) Zobrazovanie digitálnych informácií  

b2) Záznam a spracovanie digitálneho obrazu  

b3) Záznam a spracovanie digitálneho zvuku 

b4) Záznam a spracovanie digitálneho videa  

b5) Interaktívny didaktický systém 

 

c) Rozvíjanie komunikačných zručností 

Časový rozsah: 8 vyučovacích hodín 

Osnova: 

c1) Základy komunikácie 

c2) Aktívne počúvanie 

c3) Nedorozumenia 

c4) Neverbálna komunikácia    

2.4. Členenie predmetu zákazky 

Predmet zákazky sa nečlení na samostatné časti.  
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2.5. Zatriedenie predmetu zákazky podľa Slovníka verejného obstarávania. 

Číselný kód z Hlavného slovníka:  
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80400000-8 - Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby. 
 

2.6. Predpokladaná cena za predmet zákazky.  

Spolu za celý predmet zákazky 9.658,34 eur bez DPH. 
z toho:   
a) Tvorba metodických, pracovných listov a príprav na 
vyučovacie hodiny 

2.850,00 eur bez DPH 

b) Tvorba multimediálnych materiálov a práca s technikou a 
didaktickými pomôckami 

4116,67 eur bez DPH 

c) Rozvíjanie komunikačných zručností 2692,67 eur bez DPH 
 

2.7. Financovanie predmetu zákazky.  

Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
a) 95% z  Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 
modernú, kód výzvy OPV-2011/1.1/07-SORO, ITMS kód projektu 26110130514. 
b) 5 % z rozpočtu Súkromného gymnázia. 

3. Rozsah ponuky.  

Ponuku musí uchádzač predložiť na celý predmet zákazky uvedené v bode 2 tejto výzvy. 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť ponuku len na niektorú časť predmetu 
zákazky. Ponuka predložená len na jednu časť predmetu zákazky bude vylúčená zo 
súťaže. 

4. Lehota viazanosti. 

Ponuka bude platná do 31.3.2013. 

5. Dodacie a obchodné podmienky. 

a) Požadovaný termín dodania:  

Ad. 2.3 a) Tvorba metodických, pracovných listov a príprav na vyučovacie hodiny 

od 12.02.2013 do 19.02.2013 

Ad. 2.3 b) Tvorba multimediálnych materiálov a práca s technikou a didaktickými 

pomôckami 

od 05.03.2013 do 06.03.2013 a od 25.03.2013 do 26.03.2013 

Ad. 2.3 c) Rozvíjanie komunikačných zručností 

od 09.04.2013 do 10.04.2013 

b) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 
a násl. Obchodného zákonníka (ďalej „Zmluva“) v znení neskorších predpisov. 

c) Zmluva  nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom po dni jej zverejnenia podľa platnej legislatívy.  

d) Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe skutočne 
poskytnutých a verejným obstarávateľom prevzatých služieb na základe faktúry 
vystavenej poskytovateľom, ktorá bude obsahovať náležitosti stanovené právnymi 
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predpismi pre daňové doklady. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia. Zálohová 
platba nebude poskytnutá. 

6. Cena a spôsob jej určenia. 

a) Ponúkaná cena musí byť vypracovaná za každú z troch položiek predmetu zákazky 
uvedených v bode 2.3 písm. a), b) a c) a cena spolu za celý predmet zákazky.  

b) Ceny za jednotlivé položky a za celý predmet zákazky musia byť stanovené v zmysle 
zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF 
SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

c) Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k 
poskytnutiu predmetu zákazky a primeraný zisk. 

d) DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie 
dodatku k rámcovej dohode. 

e) Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul 
započítať do ceny predmetu zákazky. Cena stanovená uchádzačom musí zohľadňovať 
primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 

7. Podmienky účasti. 

a) Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
b) Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke: 

 fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo 

poskytovať službu (nemusí byť úradne osvedčená),  

 alebo fotokópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon 

o VO“). 

c) Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi: 

 doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 

službu (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) alebo úradne osvedčenú kópiu o 

zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 Zákona o VO. 

 Vyššie cit. dokladmi musí uchádzač preukázať že je oprávnený poskytnúť predmet 

zákazky. 

8. Obsah ponuky. 

a) ponuka s návrhom ceny za predmet zákazky, vypracovaná v súlade s touto výzvou, 
ktorá musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača,  

b) doklady podľa bodu 7 tejto výzvy, ktorý uchádzač predloží ako príl. č. 1 k ponuke. 

Uchádzač k vypracovaniu ponuky môže použiť formulár v prílohe č. 2 k tejto výzve  

alebo použije vlastný formulár, ktorý musí obsahovať všetky požadované údaje 

uvedené v cit. formulári. 

9. Lehota na predloženie ponuky. 

Ponuka a všetky doklady podľa bodu 8 tejto výzvy musia byť predložené v zalepenej 
obálke označenej heslom „Neotvárať - ponuka  - prezenčné školenia“ najneskôr do 
07.02.2013 do 12.00 hod. osobne alebo poštou na adresu: 
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Adresa na doručenie poštou: 
Súkromné gymnázium,  
Dneperská 1, 040 12 Košice 
 
Adresa na osobné doručenie: 
Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice 
 
Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie nebude prijatý a bude vrátený 
uchádzačovi neotvorený. 
 

10. Vyhodnotenie ponúk. 

Do hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí: 
a) splnia všetky podmienky účasti uvedené v bode 7 tejto výzvy,  
b) splnia všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v bode 2 a 3 tejto výzvy, 
c) akceptujú všetky požiadavky na dodacie a obchodné podmienky a spôsob určenia ceny 
uvedené v bodoch 5 a 6 tejto výzvy, 
d) splnia všetky požiadavky na obsah ponuky uvedené v bode 8 tejto výzvy. 
Splnenie vyššie uvedených požiadaviek bude vykonané hodnotením splnil/nesplnil. 
Uchádzač, ktorý bude čo len raz hodnotený hodnotením „nesplnil“ bude z verejného 
obstarávania vylúčený. 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk.  

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky uvedená v Ponuke. 
 
Z uchádzačov, ktorí budú zaradení do hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, 
bude úspešným ten uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu celkovú cenu za celý predmet 
zákazky. Ostatní uchádzači budú neúspešní.  
 
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne 
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje. 
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  
 
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného 
obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky 
s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu a ani námietky. 
 
Táto výzva je posielaná e-mailom a zároveň aj poštou. 

 

S pozdravom 

 

 Ing. Zuzana  Bosáková, PhD. 

 riaditeľka školy 

Prílohy:   

1 - Formulár  „Ponuka“. 

  


