Protokol o zákazke č.6613
Názov zákazky: Licencia k e- learningovému vzdelávaniu
Interné číslo zákazky: 011
Zverejnená: 22.9.2020
Ukončená: 6.10.2020
Predpokladaná hodnota: 15625,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie
realizácie: 10-11/2020
Lehota na predkladanie
ponúk: 6.10.2020 12:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet BASIC
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ
Firma Stredná odborná škola drevárska a stavebná
IČO / DIČ / IČDPH: 00891835 / 2020551753 / neplatca DPH
Adresa SNP 1642, 02302 Krásno nad Kysucou, SK
Kontaktná osoba PaedDr. Ján Palko , +421905 850 152, palko@sosdskrasno.sk

Opis
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Vzdelávanie

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na: licenciu k e-learningovému vzdelávaniu
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške .15 625 EUR.
V rámci vzdelávacieho obsahu je potrebné dodržať nasledovné princípy:
- všetky kurzy budú pripravené od úplných základov po pokročilejšie techniky, teda nevyžadujú sa žiadne
predchádzajúce znalosti účastníka
- kurzy budú pravidelné aktualizované a témy budú dopĺňané o nové kurzy podľa trendov na trhu
- kurzy budú prakticky orientované, kde je vzdelávací obsah demonštrovaný na praktických príkladoch,
ktoré môže študent ihneď aplikovať do praxe
- vzdelávací obsah bude spracovaný formou videotutoriálov (screencastov), ktoré budú primárnym
vzdelávacím nástrojom
- ku kurzom budú vypracované doplnkové vzdelávacie materiály vo forme zadaní/cvičení, textových
materiálov, zdrojových súborov s kódom a pod.
- po úspešnom absolvovaní každého kurzu bude možné získať certifikát o absolvovaní
- k vzdelávaciemu obsahu, ako aj softwaru budú mať študenti školy časovo neobmedzený prístup
(časovo neobmedzená licencia, jediná podmienka, že užívateľ musí byť študent alebo zamestnanec
školy).
- vzdelávací obsah musí byť v slovenskom jazyku - áno
Software
Systém bude ponúkať užívateľom ďalšie nasledovné možnosti:
Konzultácie, podpora, dohlaď nad certifikáciou
Počet časovo neobmedzených licencií do všetkých kurzov: 25 ks
Počet licencií s neobmedzeným prístupom do všetkých kurzov: 15 ks
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný
pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných
dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady
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Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady
na práce, materiál a prepravu. V prípade,
Opis že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli
súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla
finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
Opis zákazky oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku
na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a
následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do :
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať alebo elektronicky formou emailu uchádzača o
poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených
dôkazov. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na
vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou
emailu do do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ požaduj od uchádzačov predložiť do cenovej ponuky aj technický list predmetu
obstarávania s podrobnou špecifikáciou.
Údaje sú pre uchádzačov v špecifikácií záväzné.
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne
požadované parametre resp. lepšie.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Licencia k e-learningovému vzdelávaniu

Množstvo
25,000 ks
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Najnižšia ponuka
750,00 €

Najvyššia ponuka
960,00 €

P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Najnižšia ponuka

Najvyššia ponuka

Komplexný vzdelávací systém zameraný na digitálne zručnosti, ktorý bude realizovaný formou online kurzov. Študenti môžu
jednotlivé témy prechádzať svojím tempom a vzdelávací obsah aj software je prístupný cez internet, cez webový prehliadač.
Vzdelávací systém tvoria tieto časti:
- vzdelávací obsah
- vzdelávací software/aplikácia
- podpora - áno
Programovanie - základy programovania, tvorba webstránok, programovania webových aplikácií, programovanie mobilných aplikácií,
programovanie v moderných programovacích jazykoch ako napr. Javascript, Python, využitie moderných frameworkov v praxi,
administrácia serverov a pod., min. rozsah 500 videotutoriálov
Vizuálny design - práca s najpoužívanejším grafickým softwarom Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, vysvetlenie princípov UI/UX
designu, bitmapová grafika, printová grafika, min. rozsah 100 videotutoriálov
Foto a Video - základy fotografovania a práce s fotoaparátom, úprava fotografií, zaklady tvorby videa, spracovanie videa v
najpoužívanejších softwaroch, min. rozsah 100 videotutoriálov
Online marketing - základy online marketingu, vrátane stratégie, Google Ads, Facebook Ads, Social media marketing,
vyhodnocovanie kampaní - analytika, SEO, performance marketing a iné, min. rozsah 100 videotutoriálov
Office - práca s najpoužívanejším softwarom MS Office - Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, príp. alternatívnym softwarom
ako Google Apps a pod., min. rozsah 100 videotutoriálov

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:
Email

Dátum

info@learn2code.sk

22.9.2020

info@skillrs.sk

22.9.2020

info@wizzart.sk

22.9.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

Skillrs s.r.o.

47521295

24.9.2020 13:43

18750,00 neplatca

Wizzart s. r. o.

50467891

25.9.2020 9:48

21250,00 neplatca

Check IT s.r.o.

46707719

25.9.2020 15:57

24000,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#

Názov

IČO

Cena

DPH

1.

Skillrs s.r.o.

47521295

18750,00 neplatca

2.

Wizzart s. r. o.

50467891

21250,00 neplatca

3.

Check IT s.r.o.

46707719

24000,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu
Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.
Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: Skillrs s.r.o.
IČO / DIČ / IČDPH: 47521295 / 2024001298 / neplatca DPH
Sídlo: Vajnorska 100A, 83104 Bratislava, SK
Kontakt: Jana Majerčiaková (+421948045764 - info@skillrs.sk)
Výsledná cena: 18750,00 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 18750,00 €)

Sprievodný text k ponuke
Celková cena je 18 750 eur (Nie sme platci DPH). V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

Položky
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P.Č.
1

Názov položky /
Parametre a vlastnosti
Licencia k e-learningovému vzdelávaniu

Merná
jednotka
ks

Počet
jednotiek
25,000

Jednotková
cena
750,00

Výsledná
cena
spolu
18750,00

Cena spolu: 18750,00 €
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

-4/4-

