Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

VÝZVA
na predloženie ponuky pri zadávaní podlimitnej zákazky a pokyny na
vypracovanie ponuky na poskytnutie služieb „Školenia“
(ďalej aj len „výzva“)
podľa § 92 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon o VO) na základe prechodného ustanovenia podľa §155m ods.13 zákona o VO sa táto zákazka bude
realizovať postupom podľa §9 ods.9

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z.
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:

Gymnázium
Hlinská 29, 011 80 Žilina
Mgr. Alena Strýčková
00160903
2021518642
Ing. Lucia Lanáková
email: llanakova@hotmail.com
Telefón: 0918 957 778

2. Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov – Obchodný zákonník.
3. Názov predmetu obstarávania:
Poskytnutie služieb: „školenia“.
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
80340000-9 Špeciálne vzdelávanie
5. Opis predmetu obstarávania:
„Školenia“ bude externe zabezpečená služba v rámci realizácie projektu s názvom „Príroda v
experimentoch“ spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu v súlade so Zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „Zmluva o NFP“) (objem
finančných prostriedkov vyčlenených pre projekt: 93 589,23,- EUR -, poskytovateľ: Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR).
Názov položky
Rozsah kurzu
Cieľová skupina
kurzov

Školenie č. 1
Školenie pre 14 pedagogických zamestnancov v celkovom rozsahu 57 hodín
- v členení 19 hodín na každý z 3 vzdelávacích modulov
Počet hodín na jedného účastníka: 19 hodín (3 dni prezenčnou formou)
14 pedagogických zamestnancov
- 6 pedagogickí zamestnanci v oblasti: biológia
- 4 pedagogickí zamestnanci v oblasti: fyzika
- 4 pedagogickí zamestnanci v oblasti: chémia
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Cieľ kurzu

Školenie č. 1 – obsahuje 3 typy školení
1.
2.
3.

Požívanie moderných uč. pomôcok a laboratórneho vybavenia v
oblasti biológie
Požívanie moderných uč. pomôcok a laboratórneho vybavenia v
oblasti fyziky
Používanie moderných učebných pomôcok a laboratórneho
vybavenia v oblasti chémie

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov oboznamuje s modernými učebnými
prostriedkami a pomôckami vhodnými pre výučbu biológie, fyziky a chémie.
Vzdelávanie reflektuje princípy reformy vzdelávacieho procesu na Slovensku s
cieľom uľahčiť inováciu obsahu školských vzdelávacích programov v
prírodovedných predmetoch. Rozsah vzdelávacieho programu je 19 hodín (3 dni
prezenčne) pre každý predmet, spolu sa odučí 57 hodín, pričom miesto realizácie
bude v priestoroch školy. Spolu bude vyškolených 14 pedagogických pracovníkov
(pre biológiu 6, pre fyziku 4 a chémiu 4). Získané vedomosti zo školenia
pedagogickí zamestnanci budú využívať pri inovácii predmetov chémie, fyziky a
biológie v aktivite 1.1 a zároveň praktickej výučbe so žiakmi v laboratóriu.
Miesto školenia

V priestoroch Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina

Doklad o absolvovaní
kurzu
Ostatné

Osvedčenie/certifikát

Názov položky
Rozsah kurzu

Školenie č. 2
Školenie pre 15 pedagogických zamestnancov v celkovom rozsahu 24 hodín
- v členení 8 hodín na každý z 3 vzdelávacích modulov
Počet hodín na jedného účastníka: 24 hodín (3 dni prezenčnou formou)
15 pedagogických zamestnancov

Cieľová skupina
kurzov
Cieľ kurzu

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača vrátane:
- kurzovného,
- náklady na testovanie a vydanie certifikátu,
- náklady na študijné materiály.

Cyklus školení Dobrý učiteľ
Školenie pedagogických zamestnancov zamerané na rozvoj osobnosti učiteľa,
zvyšovanie jeho sebavedomia, tréning psychickej odolnosti, komunikáciu,
zvládanie konfliktov a námietok, aktívne počúvanie, prípravu žiakov pre život.
Pozostáva z 3 modulov: Modul Učiteľ osobnosť, Modul Umenie komunikovať,
Modul Učme pre život(ale naozaj). Každý modul je v rozsahu 8 hodín, spolu sa
odučí 24 hodín (3 x 1 deň prezenčne), pričom miesto realizácie bude v priestoroch
školy. Spolu bude vyškolených 15 pedagogických pracovníkov. Získané
vedomosti zo školenia pedagogickí zamestnanci budú využívať v aktivite 1.1 na
vyučovacích hodinách pri práci so žiakmi.

Miesto školenia

V priestoroch Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina

Doklad o absolvovaní
kurzu
Ostatné

Osvedčenie/certifikát
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača vrátane:
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- kurzovného,
- náklady na testovanie a vydanie certifikátu,
- náklady na študijné materiály.
Názov položky
Rozsah kurzu
Cieľová skupina
kurzov
Cieľ kurzu

Školenie č. 3
Školenie pre 6 pedagogických zamestnancov v celkovom rozsahu 24 hodín
Počet hodín na jedného účastníka: 24 hodín (3 dni prezenčnou formou)
6 pedagogických zamestnancov
Myslím, vidím, cítim ENV - moderné analýzy a meranie znečistenia
Školenie pedagogických zamestnancov zamerané na vybudovanie základných
znalostí a princípov environmentálneho myslenia a praktické merania a analýza
znečistenia nášho okolia. Rozsah vzdelávacieho programu je 24 hodín prezenčne,
pričom miesto realizácie bude v priestoroch školy. Spolu bude vyškolených 6
pedagogických pracovníkov. Získané vedomosti zo školenia pedagogickí
zamestnanci budú využívať v aktivite 1.1 prepojením s predmetmi chémia
a biológia na vyučovacích hodinách so žiakmi.

Miesto školenia

V priestoroch po dohode s dodávateľom školenia

Doklad o absolvovaní
kurzu
Ostatné

Osvedčenie/certifikát
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača vrátane:
- kurzovného,
- náklady na testovanie a vydanie certifikátu,
- náklady na študijné materiály.

6. Cena:
Predpokladaná cena zákazky „Školenia“: 4336,72 EUR s DPH v nasledovnej štruktúre:
Názov položky
Školenie č. 1
Školenie č. 2
Školenie č. 3
Spolu

Predpokladaná hodnota v EUR s DPH
2670,00 EUR s DPH
940,00 EUR s DPH
726,72 EUR s DPH
4336,72 EUR s DPH

Cena za poskytnuté služby musí obsahovať všetky náklady uchádzača.
Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.
Predpokladaná hodnota zákazky (4336,72 EUR s DPH, 3613,93 EUR bez DPH) vychádza z ceny,
za ktorú sa obvykle poskytuje rovnaká alebo porovnateľná služba definovaná v predmete
obstarávania. Cena je obvyklá v danom mieste a čase, stanovená na základe telefonického
prieskumu trhu.
7. Miesto poskytovania predmetu zákazky:
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina resp. v priestoroch po dohode s dodávateľom – podľa
uvedenia v bode 5 tejto výzvy
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8. Rozdelenie predmetu: ÁNO
9. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
10. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytovania služieb:
Od podpisu zmluvy počas trvania projektu. Trvanie projektu: marec 2014 – apríl 2015, v celkovej
dĺžke 14 mesiacov.
11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2014.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písmeno
f) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2
písmeno e) alebo ekvivalentnými dokladmi, resp. dokladmi podľa ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení
poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.
13. Obsah ponuky :
 Cenová ponuka vypracovaná podľa štruktúry uvedenej v bode 6;
 Dokumenty slúžiace k splneniu podmienky účasti uvedené v bode 12;
 Identifikácia uchádzača.
14. Lehota na predkladanie ponúk:
 lehota na predkladanie ponúk je do: 04.08.2014, 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí
byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky
nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie 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. Prípadná oprava zrejmých
chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk;
 adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy;
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR;
 obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom
obstarávania „Školenia“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
15. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena - 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH. Kritériom na hodnotenie ponúk
je: najnižšia celková cena za poskytovanie služieb.
16. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho
rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľ prostredníctvom projektu
s názvom: „Príroda v experimentoch“ (ITMS: 26110130711, celková výška rozpočtu: 93 589,23,EUR). 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.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina
17. 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.
3) Zodpovedná osoba na vyhodnotenie ponúk začne svoju činnosť pre účely hodnotenia splnenia
podmienok účasti ako aj vyhodnotenia najúspešnejšej ponuky dňa 04.08.2014 o 12.30 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:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 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 Žiline, dňa 04.07.2014

Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka

