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Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky „Zabezpečenie odborného rastu 
zamestnancov vzdelávaním  v rámci realizácie národného projektu Horizonty vzdelávania, 
ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 
 
 
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa, ako verejný obstarávateľ v zmysle        
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   

Názov:  Obchodná akadémia Stará Ľubovňa  
Sídlo:  Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa  
IČO:  17151091  
DIČ: 2020704620 
Zastúpená:  RNDr. Viera Mikulová, riaditeľka školy 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu: 8826933110/5600 

 
2. Predmet zákazky: zákazka s nízkou hodnotou – zákazka na poskytnutie služby s názvom  

„Zabezpečenie odborného rastu zamestnancov vzdelávaním  v rámci realizácie národného 
projektu Horizonty vzdelávania, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 
vzdelávací kurz 1 – Myšlienkové mapy, 
vzdelávací kurz 2 – Prezentačné programy v interaktívnej výučbe, 
vzdelávací kurz 3 – Kompetentnosť v interaktívnych technológiách, 
vzdelávací kurz 4 – Pedagogicko-psychologické zručnosti. 
 
CPV: 80400000-8 – Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby 
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3.   Opis predmetu zákazky: 

Cieľom vzdelávania je naučiť pedagogických zamestnancov pracovať s informačno-
komunikačnými technológiami  a aktívne ich používať vo výchovno-vzdelávacom procese, 
zvýšiť pedagogickým zamestnancom ich pedagogicko-psychologické zručnosti. 
V rámci aktivity sa bude realizovať aktualizačné kontinuálne vzdelávanie v programoch: 
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách (interaktívna tabuľa), Prezentačné programy 
v interaktívnej výučbe (Power-Point), Zvyšovanie pedagogicko-psychologických zručností 
pedagogického zamestnanca (pedagogicko-psychologický výcvik) a inovačné kontinuálne 
vzdelávanie Myšlienkové mapy vo výučbe.  
Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci strednej školy (22 pedagogických 
zamestnancov strednej školy strednej školy). Vzdelávacie kurzy sa budú realizovať v skupinách 
s počtom najviac 15 frekventantov vzdelávania. 

 
4.   Lehota a miesto plnenia: 

V termíne 05/2013 - 11/2014 podľa vypracovaného časového harmonogramu, ktorý vypracuje 
verejný obstarávateľ po dohode s dodávateľom služby. 
Kurz Pedagogicko-psychologických zručností bude realizovaný mimo priestorov školy 
súvislým blokom, ostatné vzdelávacie aktivity sa budú realizovať v priestoroch školy.  

 
vzdelávací kurz 1 – Myšlienkové mapy 
Rozsah vzdelávania: 60 hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút) 
Počet zaradených frekventantov: 11 
Predpokladaný termín realizácie: 08/2014 – 11/2014 (jedna skupina) 
vzdelávací kurz 2 – Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 
Rozsah vzdelávania: 40 hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút) 
Počet zaradených frekventantov: 19 (v dvoch skupinách) 
Predpokladaný termín realizácie: 05/2013 – 09/2013 - 1. skupina  
      09/2013 – 12/2013 – 2. skupina 
vzdelávací kurz 3 – Kompetentnosť v interaktívnych technológiách  
Rozsah vzdelávania: 60 hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút) 
Počet zaradených frekventantov: 20 (v dvoch skupinách) 
Predpokladaný termín realizácie: 01/2014 – 05/2014 - 1. skupina  
      01/2014 – 05/2014 – 2. skupina  
vzdelávací kurz 4 – Pedagogicko-psychologické zručnosti 
Rozsah vzdelávania: 30 hodín (1 vyučovacia hodina = 60 minút) 
Počet zaradených frekventantov: 22 (v dvoch skupinách) 
Predpokladaný termín realizácie: 06/2014 – 07/2014 (1. skupina) 

 06/2014 – 07/2014 (2. skupina) 
 

5.  Predpokladané hodnota zákazky: do 9 225,00 EUR bez DPH. 
Zadávateľ si vyhradzuje právo pri rovnakých cenových ponukách rozdeliť predmet zákazky 
medzi uchádzačov pomerom. 
 

6.  Cena a spôsob určenia ceny: 
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
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- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, jednotková cena bez 

DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH (v eurách na dve desatinné miesta), 
- ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť (cena bez DPH sa bude 

považovať za konečnú cenu). 
 
7. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

- vypracovaný projekt obsahujúci podrobný opis služby, materiálne, personálne a organizačné 
podmienky realizácie požadovanej služby, podrobnú cenovú kalkuláciu na cenu za celý 
požadovaný predmet zákazky, pričom cena za jedného účastníka vzdelávania sa počíta ako 
súčin ceny za 1 hodinu (1 hodina = 60 minút) vo vzdelávaní (na kurzočlovekohodinu) 
a počtu hodín vzdelávacej aktivity, vrátane vydania osvedčenia. Cena za predmet zákazky 
musí zahŕňať všetky  náklady spojené s predmetom zákazky, 

- zoznam realizovaných zákaziek s podrobným alebo rovnakým obsahom, príp. účasť na 
projektoch s podobným zameraním, resp. iné referencie – z predchádzajúcich dvoch rokov, 

- doklad o akreditácii predmetného vzdelávania Akreditačnou komisiou MŠ SR pre ďalšie 
vzdelávanie, resp. certifikované inak predpísaným spôsobom – predkladá sa originál alebo 
úradne overená kópia, 

- základné údaje o uchádzačovi - obchodné meno, sídlo organizácie, označenie   
prevádzky, meno štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje – 
adresa, číslo telefónu, mobil, fax, e-mail. 

 
Požadujeme písomné predloženie projektu, vrátane všetkých potrebných dokladov a príloh 
v jednom vyhotovení. 
V prípade nekompletnosti všetkých požadovaných dokladov bude projekt automaticky 
vyradený. 

 Vypracovaný a zaslaný projekt musí byť opečiatkovaný a podpísaný zodpovednou osobou. 
 

8. Ponuku predložte v lehote do 27. mája do 12.00 hodiny poštou alebo osobne (vo všetkých 
prípadoch je rozhodujúci deň a hodina doručenia). 

 Adresa:        Obchodná akadémia 
  RNDr. Viera Mikulová 

riaditeľka školy 
  Jarmočná 132 

064 01  Stará Ľubovňa 
Označenie obálky: „Súťaž - Zabezpečenie odborného rastu zamestnancov vzdelávaním  
v rámci realizácie národného projektu Horizonty vzdelávania, ktorý je spolufinancovaný 
zo zdrojov EÚ - NEOTVÁRAŤ“ 

  
9. Hodnotenie ponúk – kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za jednu kurzohodinu. 
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena bude najnižšia zo všetkých predložených ponúk 
zadávanej zákazky. 
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10. Poznámka: 

Obchodná akadémia Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať 
u úspešného uchádzača žiadnu službu v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 
uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 
 
 
Stará Ľubovňa 
13. 05. 2013  
 
 
 
  RNDr. Viera Mikulová 
    riaditeľka školy 
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