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Projekt: „Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ 
Szakközépiskola Veľké Kapušany“         ITMS: 26110130520 
 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.     Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / ESF 

   
 
V súlade s  § 9 ods. 9  Zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
zverejňujeme výzvu na predkladanie ponúk 

 
 Veľké Kapušany,09.09.2013                             

 

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
 
V rámci projektu s názvom  „„Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby trhu 
práce SOŠ Szakközépiskola Veľké Kapušany“, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho 
rozpočtu a vlastných zdrojov, realizujeme výber dodávateľa nižšie špecifikovaných služieb:  
 

Identifikácia obstarávateľskej organizácie: 

       Názov organizácie:  Stredná odborná škola Szakközépiskola 
 Sídlo organizácie:  Janka Kráľa 25, 079 01  Veľké Kapušany 
       IČO:   17055393 
 Krajina:   Slovenská republika 
 Internet:   www.sosvkjkrala.edupage.org  
 
 Kontaktná osoba:    Ing. Eva Bitarovská – odborne spôsobilá osoba pre ver.obstarávanie 
 Telefón:   0905733812 
 E-mail:   vo.sosvk@gmail.com 

Názov a predpokladaná cena zákazky: 

Názov zákazky: Odborný garant vzdelávania 
Predpokladaná cena zákazky: 5 562,50 EUR bez DPH, resp. 6 675,00 EUR (cena s DPH) 
Druh zákazky: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní 

Predmet zákazky: 

Externé služby spojené s odbornou garanciou aktivít projektu sú rozdelené do troch častí: 
 
Predmet zákazky – časť č. 1: Odborný garant aktivity 1.1 

Aktivita 1.1  Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií  
Popis služieb:  

 preberá generálnu zodpovednosť za kvalitu výstupu vzdelávania z hľadiska odbornosti 
 zabezpečuje špecifikáciu odborného vzdelávania spoločne s určenými členmi 

projektového tímu v súlade s projektom a požiadavkami školy 
 robí predbežný prieskum trhu (aktuálna ponuka na trhu, obsah a rozsah vzdelávania 

a ceny) formou osobných konzultácií, vyhľadávaním na internete a mailovou i telefonickou 
komunikáciou  

 je zodpovedný za práce spojené s logistikou vzdelávania pedagógov školy 
 zabezpečuje hospitácie vzdelávacích aktivít 
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 z pozície nezávislého audítora úrovne vzdelávania vyhodnocuje proces ďalšieho 
vzdelávania 

 vyhodnocuje prínos ďalšieho vzdelávania 
 rieši aktuálne problémy týkajúce sa predmetu dodávky vzdelávacích služieb v projekte 
 komunikácia s členmi projektového tímu, pracovníkmi ASFEU a dodávateľmi v projekte 

v oblasti zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov školy 
 účasť na koordinačných poradách projektového tímu podľa pokynov projektového 

manažéra 
 podieľa sa na monitoringu a publicite projektu podľa svojich možností 
 zabezpečenie aktuálnych úloh podľa pokynov projektového alebo finančného manažéra 

Rozsah zákazky:  
 aktivita 1.1: 90 hodín   

 

Predmet zákazky – časť č. 2: Odborný garant aktivity 2.1 
Aktivita 2.1 Inovácia obsahu a metód vzdelávania na strednej škole 

Popis služieb:  
 preberá generálnu zodpovednosť za kvalitu výstupu aktivity z hľadiska odbornosti 
 zabezpečuje maximálnu možnú mieru využitia IKT v inovovanom vzdelávacom procese 
 vyhodnocuje proces  vzdelávania z pohľadu využitia zakúpenej didaktickej techniky 
 zabezpečuje určitý komfort učiteľom – účastníkom projektu - pri používaní nových IKT 

zariadení a dopĺňa chýbajúce zručnosti učiteľa pri ich praktickom používaní  
 v rámci aktivity spolupracuje s učiteľmi – účastníkmi projektu, členmi cieľovej skupiny, 

odborným konzultantom aktivity  
 je zodpovedný za úroveň využívania IKT pri práci s novovytvorenými učebnicami, 

odbornými textami, pracovnými listami a pod. 
 výstupy svojej práce konzultuje s predstaviteľmi školy 
 zabezpečuje hospitácie vyučovacích hodín, na ktorých budú používané inovované učebné 

materiály a IKT  
 rieši aktuálne problémy týkajúce sa predmetu dodávky  
 účasť na koordinačných poradách projektového tímu podľa pokynov projektového 

manažéra 
 podieľa sa na monitoringu a publicite projektu podľa svojich možností 
 zabezpečenie aktuálnych úloh podľa pokynov projektového alebo finančného manažéra 
 Kvantifikovateľné výstupy:  

o 9 pedagogickí zamestnanci (učitelia) zapojení do aktivity 
o 9 nových, resp. inovovaných študijných materiálov 
o 9 nových, resp. inovovaných učebných pomôcok 

Rozsah zákazky:  
 aktivita 2.1: 90 hodín  

 
Predmet zákazky – časť č.3: Odborný garant aktivity 3.1 
Aktivita 3.1 Podpora digitalizácie vzdelávania prostredníctvom zavádzania nových IKT 
techológií 

Popis služieb:  
 analyzuje počiatočný stav počítačovej vybavenosti školy 
 navrhuje IKT systém podľa požiadaviek školy 
 postupne zavádza jednotlivé služby systému do praxe 
 monitoruje proces zavádzania a využívania školského informačného systému 
 v rámci aktivity spolupracuje s učiteľmi – účastníkmi projektu, členmi cieľovej skupiny, 

odborným konzultantom aktivity  
 je zodpovedný za úroveň využívania IKT pri práci s novovytvorenými učebnicami, 

odbornými textami, pracovnými listami a pod. 
 výstupy svojej práce konzultuje s predstaviteľmi školy 
 rieši aktuálne problémy týkajúce sa predmetu dodávky  
 účasť na koordinačných poradách projektového tímu podľa pokynov projektového 

manažéra 
 podieľa sa na monitoringu a publicite projektu podľa svojich možností 
 zabezpečenie aktuálnych úloh podľa pokynov projektového alebo finančného manažéra 

Rozsah zákazky:  
 aktivita 3.1: 87 hodín  

 



Podmienky účasti:  
 živnostenský list alebo iné oprávnenie na predmet zákazky, 
 odborná spôsobilosť: 

 min. úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou  

 skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z ESF, konkrétne účasť v min. 
jednom projekte financovanom z ESF alebo štátneho rozpočtu v posledných troch 
rokoch  

 vzdelanie a prax v oblasti IKT alebo osvedčenie o absolvovaní IKT kurzu 
 

Doba trvania zmluvného vzťahu: 
 od schválenia výberu dodávateľa a podpisu mandátnej zmluvy do ukončenia projektu 
 s vybraným uchádzačom bude podpísaná mandátna zmluva po odsúhlasení 

dokumentácie z verejného obstarávania pracovníkmi ASFEU. 
 
Termín realizácie projektu: 

 február 2013 – január 2015 
 
Možnosť rozdelenia zákazky: 

 nie 
 
Kritérium hodnotenia:  

 cena  (hodnotená bude cena s DPH) 
 
Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: 

 základné údaje o firme – názov, sídlo, IČO, e-mail na ďalšiu komunikáciu, 
 meno pracovníka, ktorý spracoval ponuku vrátane telefónneho čísla, 
 doklady k splneniu podmienok účasti 

 živnostenský list alebo iné oprávnenie na daný predmet zákazky – min. uviesť 
IČO, podľa ktorého bude platnosť oprávnenia overená na internete, 

 odbornú spôsobilosť preukazuje uvedením požadovaných informácií v cenovej 
ponuke alebo v životopise osoby poverenej poskytnutím služieb. V prípade, že 
o zákazku prejaví záujem právnická osoba, uvedie v ponuke konkrétne mená 
osôb, ktoré budú služby zabezpečovať a preukáže ich spôsobilosť predložením 
vlastnoručne podpísaného profesijného životopisu. Právnická osoba môže služby 
zabezpečovať výhradne osobami v pracovno-právnom vzťahu (nie 
v subdodávke).  

 ponúkanú hodinovú sadzbu a konečnú cenu za uvedený rozsah služieb pre jednotlivé 
časti zákazky samostatne. Je potrebné aj uviesť cenu s DPH, resp. že uchádzač nie je 
platiteľom DPH 

 
Termín uzávierky:  
Cenovú ponuku alebo informáciu o nepodaní ponuky doručte: 

 osobne alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Janka Kráľa 
25, 079 01  Veľké Kapušany 

  príp. elektronicky na adresu: vo.sosvk@gmail.com 
 

 

najneskôr do  20.09.2013 do 12,00 hod. 
V prípade zasielania poštou nie je rozhodujúci dátum podania na pošte, ale fyzické doručenie ponuky 
na uvedenej adrese.  
Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania. 
 
Vyhodnotenie ponúk: 20.09.2013. O výsledkoch budú uchádzači informovaní mailom po odsúhlasení 
výsledkov výberu dodávateľa vedením školy. 
 
Vybrané obchodné podmienky: 
- Mandatár sa v zmluve zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného  príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle  článku 12 
Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku 
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tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.  

- Mandatár sa zaväzuje dodržiavať aktuálny manuál publicity platný pre prijímateľa NFP. 

- Mandatár zabezpečuje výkon služieb osobami, ktorých údaje uviedol v cenovej ponuke. Každá 
zmena osoby musí spĺňať podmienky účasti a byť dopredu odsúhlasená verejným 
obstarávateľom. 

- Uvedená cena obsahuje všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zmluvy a mandatár nemá 
nárok na pokrytie ďalších nákladov priamo súvisiacich s plnením predmetu zmluvy. 

- Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom faktúrovacom období, teda na preplácaní oprávnených 
nákladov spojených s poskytnutím služieb, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy každý mesiac na 
základe počtu hodín skutočne poskytnutých služieb (podložené výkazom práce) a dohodnutej 
hodinovej sadzby. 

- Všetky platby budú splatné v lehote 14 dní od doručenia faktúr s prílohami, teda na základe 
platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu doručených mandantovi 
mandatárom do 30 dní po skončení fakturovaného obdobia. Mandatár berie do úvahy spôsob 
preplácania oprávnených výdavkov projektu a prípadné omeškanie platby nebude penalizovať 

 
 
Spracovala: 
Ing. Eva Bitarovská 
Pracovník pre VO 
 
 
Schválil: 
Ing. Vladimír Sabolčák 
Riaditeľ školy 
 

 

 


