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VÝZVA 
na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení ( ďalej len “zákon”) 

a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytovanie služieb „Školenia“ 
(ďalej len „výzva“)   

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. 

 
Názov organizácie:  Stredná odborná škola obchodu a služieb   
Sídlo organizácie:    Osvety 17  

 968 01 Nová Baňa 
Zastúpený: Ing. Jozef Koperdák    
IČO:               37956124  
DIČ:                        2021874415 

 
Kontaktná osoba:    Ing. Jozef Koperdák  

 email:  director@sosnb.sk  
 Telefón: +421 456 855585   
2.   Typ zmluvy:   

Zmluva o poskytovaní služieb podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

 
3. Názov predmetu zákazky:    

Poskytovanie služieb „Školenia“ v rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“ (ITMS kód 
projektu: 26110130696) v zmysle zverejnenej výzvy č. OPV -2012/1.1./08-SORO – Moderná 
stredná škola, Opatrenie 1.1 -  Premena tradičnej školy na modernú zo dňa 30.11.2012. 

 
4.  Slovník spoločného obstarávania (CPV):   
 80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby   
 80340000-9 Špeciálne vzdelávanie   
 
5. Opis predmetu zákazky:    
 

„Školenia“ v rámci aktivity 1.1 Inovácia vyučovacieho procesu s cieľom podpory kľúčových 
kompetencií a 2.1 Realizácia vzdelávacích školení pedagogických zamestnancov projektu „Učím 
sa to, čo budem potrebovať“ (ITMS kód projektu: 26110130696) spolufinancovaného 
z Európskeho sociálneho fondu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 153/2014/1.1/OPV (ďalej aj len „Zmluva o NFP“). 

  

Názov položky  Školenie 1 – Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 

Rozsah kurzu Školenie  pre 17 pedagogických zamestnancov  
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Počet hodín na jedného účastníka: 32, z toho 32 hodín prezenčne 

Cieľová skupina kurzov 17 pedagogických zamestnancov v dvoch vzdelávacích blokoch. 
Maximálny počet v jednom vzdelávacom bloku: 9 pedagogických 
zamestnancov. 

Cieľ kurzu Rozšíriť a zdokonaliť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti 
využitia moderných výchovno-vzdelávacích metód. Absolvent programu 
kontinuálneho vzdelávania získa kompetencie v oblasti využívania 
myšlienkových máp v edukačnom procese, bude ich vedieť využívať na 
zlepšenie komunikačných zručnosti a kritického myslenia u žiakov 
a študentov. 

Náplň kurzu Náplň programu: 
- Psychológia učenia a pamäti; 
- Postup pri tvorbe myšlienkovej mapy; 
- Praktická tvorba myšlienkových máp, možnosti ich využitia vo 

výchovnom resp. vzdelávacom procese; 
- Programové nástroje na tvorbu myšlienkových máp; 
- Príprava a tvorba učebných podkladov na vybraný tematický celok 

podľa konkrétneho zamerania. 

Miesto školenia V prenajatých priestoroch kongresového (školiaceho) zariadenia–školiaca 
miestnosť ubytovacieho zariadenia apartmánového typu (kategórie 3***) 
v katastri obce Telgárt.  

Doklad o absolvovaní 
kurzu 

 
Osvedčenie/certifikát 

Ostatné Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača.  
Nájom za priestor na školenie nie je súčasťou ceny za školenie. 

Názov položky  Školenie 2 – Ako motivovať žiaka 

Rozsah kurzu Školenie pre 17 pedagogických  zamestnancov 
Rozsah vzdelávania: 16 hodín, z toho: 
16 hodín prezenčná forma 

Cieľová skupina kurzov  
17 pedagogických zamestnancov 

Cieľ kurzu Cieľom školenia Ako motivovať žiaka je vlastne komplex povzbudzujúcich, 
resp. konštruktívnych činností, ktoré pôsobia na študenta progresívnym 
efektom.  

Náplň kurzu Náplň programu: 
- vonkajšia a vnútorná motivácia a ich znaky; 
- princípy zvyšovania motivácie; 
- demotivujúce činitele; 
- metódy rozvíjania motivácie; 
- modelové situácie. 

Miesto školenia V priestoroch verejného obstarávateľa Stredná odborná škola obchodu a 
služieb, Nová Baňa. 

Doklad o absolvovaní  
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kurzu Osvedčenie/certifikát 

Ostatné Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. 

Názov položky  Školenie 3 – Nové trendy vo vyučovaní cestovného ruchu 

Rozsah kurzu Kurz pre 10 pedagogických zamestnancov 
Rozsah vzdelávania: 24 hodín, z toho: 
24 hodín prezenčná forma 

Cieľová skupina kurzov  
10 pedagogických zamestnancov 

Cieľ kurzu  Cieľom je poskytnúť pedagogickým zamestnancom informácie o nových 
trendoch v cestovnom ruchu, ktoré sa môžu transformovať do obsahu 
vyučovania odborných predmetov.  

Miesto školenia V priestoroch verejného obstarávateľa Stredná odborná škola obchodu a 
služieb, Nová Baňa. 

Doklad o absolvovaní 
kurzu 

 
Osvedčenie/certifikát 

 
Ostatné 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky:    4 072, 92 EUR bez DPH   (4 887,50 EUR s DPH.) 
 
V nasledovnej štruktúre: 

Názov položky Predpokladaná hodnota v EUR s DPH 

Školenie 1 – Myšlienkové mapy vo vyučovacom 
procese 

2 252,50 EUR s DPH 

Školenie 2 – Ako motivovať žiaka    935,00 EUR s DPH 

Školenie 3 – Nové trendy vo vyučovaní cestovného 
ruchu 

1 700,00 EUR s DPH 

Spolu 4 887,50 EUR s DPH 

 
 
7.  Miesto dodania predmetu obstarávania:  
     Školenie 1:         V priestoroch podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Stredná  
                                                   odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa. 
    Školenie 2 a školenie 3:        V priestoroch verejného obstarávateľa Stredná odborná škola 

obchodu a služieb, Nová Baňa.  
 
8. Rozdelenie predmetu: áno 
9. Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:  

Od podpisu zmluvy do obdobia ukončenia realizácie projektu, t.j. do 31.08.2015 
 
11. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2014 
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12. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
12.1 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 
zákona  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písmeno 
f) zákona, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 
26 ods. 2 písmeno e) zákona: dokladom o oprávnení poskytovať službu v originálnom vyhotovení 
alebo ako fotokópia tohto  dokladu.  
 
13. Cena a mena uvedená v ponuke : 
 
13.1.Cena v ponuke bude uvedená v nasledovnej štruktúre : 
 

Názov položky Cena  v EUR 
bez  DPH 

Cena  v EUR 
s DPH 

Školenie 1 – Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese   

Školenie 2 – Ako motivovať žiaka   

Školenie 3 – Nové trendy vo vyučovaní cestovného ruchu   

Spolu   

 
13.2. Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v štruktúre cena s DPH a cena bez DPH. Cena za 
poskytovanie služieb musí obsahovať všetky náklady uchádzača uvedené v bode 5 tejto výzvy. 
13.3. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena  za poskytnutie uvedenej služby, uvedená v ponuke, 
bude vyjadrená v Euro na dve desatinné miesta 
13.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú celkovú cenu. Na skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
 
14. Lehota predkladania ponúk 
14.1 Lehota na predkladanie ponúk je do: 30.06.2014 do 12.00 hod. V prípade doručenia poštou 

musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Po uplynutí lehoty na 
predkladania ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno 
meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky 
vylúčené. adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 

14.2. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 
14.3. Ponuka musí byť v  zalepenej obálke a zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – 

neotvárať!“, heslom obstarávania „Školenia“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného 
obstarávateľa a uchádzača. 

 
15. Obsah ponuky :   

1. Identifikácia uchádzača 
2. Opis predmetu zákazky podľa špecifikácie a rozsahu uvedenej v bode 5. 
3. Cenovú ponuku vypracovanú podľa bodu 13 na celú zákazku alebo jej časť  
4. Dokumenty slúžiace k splneniu podmienky účasti podľa bodu 12. 
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16.  Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Najnižšia cena - 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH. 
 

17. Podmienky financovania:  
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho 
rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa prostredníctvom projektu 
s názvom:„ Učím sa to, čo budem potrebovať“ (ITMS kód projektu: 26110130696). Platba za 
plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po poskytnutí služby, alebo jej 
častí na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 21 dní odo 
dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená v podpísanej zmluve je 
záväzná počas celého obdobia poskytovania služby. 
 

18. Doplňujúce informácie: 
1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ poverí zodpovednú osobu na 

vyhodnotenie ponúk.  
2) Lehota na oznámenie vybranej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuka sa prijíma 
s odkladnou podmienkou, ktorá je – schválenie procesu VO poskytovateľom dotácie  pred 
podpisom zmluvy. 

3) Zodpovedná osoba na vyhodnotenie ponúk začne svoju činnosť pre účely hodnotenia 
splnenia podmienok účasti ako aj vyhodnotenia najúspešnejšej ponuky dňa 30.06.2014 
o 13.00 hod. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil všetky 
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu na poskytnutie služby. Víťaz bude o svojom 
víťazstve upovedomený písomne a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.  

4) Verejný obstarávateľ do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk upovedomí písomne 
účastníkov obstarávania, ktorí v obstarávaní neuspeli, že ich ponuky sa odmietli, s uvedeným 
dôvodu a obchodným meno úspešného uchádzača.  

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 
zrušiť v prípade ak: 

a. ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
v tejto výzve; 

b. sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 
c. ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 
d. nebude predložená ani jedna ponuka. 

6) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 
V Novej Bani, dňa 16.06.2014      

 
 
 
 
________________________ 

Ing. Jozef Koperdák            
  riaditeľ 


