
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vzdelanie učitelov pre projekt "Zvyšovanie kľúčových kompetencií
žiakov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s
ohľadom na moderné technológie a potreby trhu práce"

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Stredná odborná škola drevárska a stavebná

IČO 00891835

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa SNP 1642, 02302 Krásno nad Kysucou, SK

Kontaktná osoba PaedDr. Ján Palko , +421905 850 152, palko@sosdskrasno.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia v období 3/2021 - 6/2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 16.3.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/c67Tewb40Qr7IWihqoWi25U
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.

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné

Podoblasť Školské zariadenie a vybavenie

Všeobecný opis zákazky

Verejný obstarávateľ Vás vyzýva podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)  v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej
ponuky na túto zákazku. 

Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí Predpokladanú hodnotu zákazky. V prípade, že bude
určená PHZ nižšia ako 50 000,00 € bez DPH , bude táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetného tovaru
a ponuky obdržané v tejto výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber úspešného uchádzača. 

OPIS ZÁKAZKY : 
1.Kontaktná osoba pre VO: 
Ing. Zuzana Habodászová 
mobil: +421 948 696 004 
e-mail: habodaszova@tendernet.sk 

2. Predmet zákazky 
Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávacích kurzov na základe schváleného nenávratného finančného príspevku. 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby 
80410000-1 Rôzne školské služby 

4. Miesto dodania predmetu zákazky 
Miesto: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 

5. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávacích kurzov. 

https://www.tendernet.sk/vyzva/c67Tewb40Qr7IWihqoWi25U


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. 

Bližšie informácie ku operačnému programu: 
Operačný program: Ľudské zdroje 
Sprostredkovateľský orgán: Európsky sociálny fond 
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 
Prioritná os: Vzdelávanie 
Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od
vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom
mechanizmov na predvídania zručností,úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane
systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania 
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

6. Možnosť delenia predmetu zákazky 
Nie. 

7. Variantné riešenie 
Neumožňuje sa. 

8. Termín dodania predmetu zákazky 
Realizácia v období 3/2021 - 6/2022 

9. Spôsob predloženia ponuky 
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. 

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

11. Predpokladaná hodnota zákazky 
Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako 50 000,00 € bez DPH, bude táto výzva nahrádzať
riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Zmluva o poskytovaní služieb 

Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. 

2. Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- z dotačných zdrojov v rámci programu OP Ľudské zdroje 
- zo štátneho rozpočtu, 
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry je 60
dní od vystavenia faktúry Dodávateľom (faktúra bude vystavená po protokolárnom prevzatí tovaru). 
Kupujúci na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnocovania ponúk od uchádzačov predložiť vysvetlenie mimoriadne
nízkej ponuky, ak ponuka uchádzača vykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie : 
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 obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň



uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

2. Konflikt záujmov : 
Obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k
narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v
tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky 
obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie
zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s
cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania
zákazky. 

3. Zrušenie zákazky : 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov. 

4. Podmienky účasti: 
Kvalifikačné podmienky na lektora: 
Uchádzač vrámci svojej ponuky predloží relevantné dokumenty preukazujúce: 
a) Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v IT oblasti 
b) Praktická skúsenosť s realizáciou školenia rovnakého alebo obdobného charakteru 
Požiadavku podľa bodu a) uchádzač preukáže čestným prehlásením o dosiahnutom vzdelaní a požiadavku podľa bodu b) preukáže
uvedením aspoň jedného školenia rovnakého alebo obdobného charakteru, ktoré za posledných 36 mesiacov realizoval.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom. Ak cenová ponuka
bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do
slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 

Obsah ponuky: 
1. Cenová ponuka predložená v systéme TENDERnet 
2. Doklad o preukázaní kvalifikačných predpokladov (podľa časti Ostatné podmienky bod.4) 

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): 
1. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra. 
2. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor je dostupný v prílohe). 

2. Vyhodnotenie ponúk 
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Vzdelanie učitelov 15,0 projekt

Komplexný vzdelávací systém zameraný na digitálne zručnosti, ktorý bude realizovaný formou 
online kurzov. Dištančné vzdelávanie pre 15 učiteľov, jednotlivé témy môžu prechádzať svojím 
tempom a vzdelávací obsah aj software je prístupný cez internet, cez webový prehliadač. (Programovanie, grafika, office, online
marketing, moderná informatika, IoT a iné témy podľa záujmu učiteľov) + podpora vo forme webinárov, v rozsahu min. 2h/učiteľ/
mesiac po dobu realizácie projektu, súčasťou sú časovo neobmedzené licencie s prístupom do všetkých online kurzov, v rozsahu
minimálne 100 videotutoriálov na každú tému 

Miesto realizácie: Stredná odborná škola drevárska a stavebná 
Predpokladaný časový harmonogram: 3/2021-6/2022 

Vzdelávanie učiteľov, školenie Visual Design 1,0 projekt



2 Webová grafika - princípy grafického dizajnu, práca v prostredí softvérov Adobe Photoshop a Adobe Lightroom, získanie zručnosti
súvisiacich s úpravou fotografií, základmi grafiky a UI dizajnu 
Printová grafika - typografia, vektorová grafika a ilustrácie v programe Adobe Illustrator. 
Práca s Adobe InDesign, tvorba prototypov katalógov, propagačných materiálov. 
3D grafika - tvorba rôznych modelov, používanie nástrojov Sketchu a AutoCAD, konštrukčné modelovanie. 

Počet účastníkov: 10 
Celkový rozsah: 120 hod (40 dní po 3och hodinových blokoch) 
Miesto realizácie: Stredná odborná škola drevárska a stavebná 
Predpokladaný časový harmonogram: 3/2021-6/2022 

3

Vzdelávanie učiteľov, školenie Moderná infromatika 1,0 projekt

Vizuálny Dizajn - práca s najpoužívanejším grafickým softwarom od firmy Adobe, potrebná teória a postupy pre zvládnutie
praktických zadaní 
Programovanie webových aplikácií - používanie rôznych programovacích jazykov vhodný pre štúdium, využitie rôznych frameworkov
alebo open-source systémov 

Počet účastníkov: 10 
Rozsah :120 hod (40 dní po 3och hodinových blokoch) 
Miesto realizácie: Stredná odborná škola drevárska a stavebná 
Predpokladaný časový harmonogram: 3/2021-6/2022 

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č.1 - Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx Iné 18,7 kB


