Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)

„Elearningové vzdelávanie III.“
pre projekt s názvom s názvom: Digitálni stavbári a geodeti
Časť 1: Licencie k elearningovému vzdelávaniu
Časť 2: Vzdelávanie učiteľov

1.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ PODĹA § 7 ods. 1 písm. b) ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
(ĎALEJ LEN „VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ“)

Názov:
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Sídlo:
Lermontovova 1, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy
IČO:
0016176
DIĆ:
202762425
Tel.:
055/63 254 11 , 63 200 26,
Fax:
055/63 200 26
Email:
stavke@stavke.sk
Internetová stránka: www.stavke.sk
(ďalej len verejný obstarávateľ)
Osoba poverená realizáciou VO:
Mobil:
E-mail:

2.

Obstarávateľ SK, s.r.o v zastúpení Ing. Iveta Beslerová
Agátová 6, P.O.BOX 25, 075 01 Trebišov
+421 905 642 149
obstaravatel@obsk.eu

Predmet obstarávania:

2.1. Druh zákazky: služby
2.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia
80000000-4 Vzdelávacie a školiace ( výcvikové) služby
80410000-1 Rôzne školské služby

2.3. Názov zákazky

„Elearningové vzdelávanie II.“

pre projekt s názvom s názvom: Digitálni stavbári a

geodeti
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb rozdelená do dvoch častí:
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Časť 1: Licencie k elearningovému vzdelávaniu

Časť 2: Vzdelávanie učiteľov
2.4. Opis predmetu zákazky pre Časť 1: Licencie k elearningovému vzdelávaniu
180 licencií / prístupov k elearningovému vzdelávaniu žiakov po dobu minimálne 36 mesiacov/
Lincencia k využívaniu doplnkových učebných textov, testov a cvičení s obsahom zamerania na IKT
zručnosti, oblasti ako Komplexný vzdelávací systém zameraný na digitálne zručnosti, formou online.
Licencia bude obsahovať: vzdelávací obsah, vzdelávací software a podporu. Obsah: Programovanie,
Design, Online marketing, Tvorba videa, Fotografovanie, MS Office ktoré je možné ukončiť s
certifikátom, pre žiakov s prístupom k vzdelávaciemu obsahu. Verejný obstarávateľ požaduje
garantovať prístup a aktualizáciu systému (aplikácie) aj vzdelávacieho obsahu na dobu trvania
minimálne 36 mesiacov.
Ak sa v opise 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
uzatvorením obchodného vzťahu preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Príloha č. 1-1 Opis predmetu zákazky pre časť 1
2.5. Opis predmetu zákazky pre Časť 2: Vzdelávanie učiteľov
Komplexné zaškolenie pre vzdelávací systém zameraný na digitálne zručnosti, ktorý bude realizovaný
formou on-line kurzov. Dištančné vzdelávanie pre 10 učiteľov k licenciám na elearningové vzdelávanie
žiakov. Jednotlivé témy môžu prechádzať svojím tempom a vzdelávací obsah aj software je prístupný
cez internet, cez webový prehliadač ( Programovanie, Design, Online marketing, Tvorba videa,
Fotografovanie, MS Office a iné témy podľa záujmu učiteľov) + podpora vo forme webinárov.
Predpokladaná doba realizácie projektu: 36 mesiacov
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Príloha č. 1-2 Opis predmetu zákazky pre časť 2

3.

Predpokladaná hodnota zákazky:

Bude výsledkom tohto prieskumu.
Verejný obstarávateľ stanoví aritmetický priemer cien v EUR bez DPH za predmet zákazky uvedený
v ponukách uchádzačov za každú časť samostatne. V prípade, že súčet aritmetický priemerov cien bez
DPH za obidve časti bude do 70 000,00 EUR, verejný obstarávateľ vyhodnotí prieskum trhu identifikáciou
úspešného uchádzača. (Ak súčet aritmetický priemerov cien bez DPH za obidve časti bude vyšší ako 70
000,00 EUR, prieskum trhu bude slúžiť iba na určenie PHZ.)
4.

MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY

4.1.

Uchádzačom navrhovaná cena celkom za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
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4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

5.

Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon
o cenách. Táto cena bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena
maximálna (ďalej len „ zmluvná cena celkom“).
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu
podľa bodu 2. tejto výzvy
Navrhovanú zmluvnú cenu celkom je potrebné uviesť bez DPH v EUR, sadzbu DPH v %, DPH v EUR
a navrhovanú zmluvnú cenu celkom s DPH v EUR. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie ako
navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. V
prípade nesprávneho vyčíslenia DPH idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce
na vrub uchádzača.
Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude
navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku predpokladanej
hodnoty zákazky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania

5.1. Verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi objednávku
5.2. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky bude:
a) Návrh na plnenie kritéria
b) Opis predmetu zákazky
5.3. Úspešný uchádzač musí zobrať na vedomie a rešpektovať, že zákazka financovaná z fondov EÚ,
ohľadom ktorej sa uzatvára kúpna zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly
procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej
finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je
verejný obstarávateľ / objednávateľ oprávnený od objednávky bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť.
Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti objednávky.
5.4. Verejný obstarávateľ ako objednávateľ má právo odstúpiť od objednávky v prípade skončenia alebo
zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom
ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa zmluvy,
a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.
5.5. Úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný sa zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ,
najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej
kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom
príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom
riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
5.6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
6.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1.

Odplata za plnenie bude realizovaná po akceptácii plnenia t.j. písomné potvrdenie zo strany
zadávateľa o úplnosti a požadovanej kvalite dodávky .
Lehota splatnosti faktúr je stanovená 60 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude mať všetky
náležitosti, verejný obstarávateľ je oprávnený ju vrátiť na doplnenie, v takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej
faktúry verejnému obstarávateľovi.

6.2.
6.3.

7.

MIESTO A LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto : Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice,
spôsobom ako je uvedené v opise predmetu zákazky
Lehota: Do 14 dní odo dňa, kedy doručí verejný obstarávateľ / objednávateľ uchádzačovi/
dodávateľovi oznámenie o pozitívnom posúdení procesu VO

8.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

8.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a nenávratného
finančného príspevku kód projektu 312011AKZ2 a kódu výzvy č. OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
Operačný program Ľudské zdroje.

9.

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

9.1

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač ktorý má sídlo v SR nemusí predkladať
v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade
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s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom
je uchádzač zapísaný.
V prípade, ak je uchádzačom subjekt, ktorý má sídlo mimo SR, rovnocenné potvrdenie, že má oprávnenie
plniť predmet zákazky a to spolu s prekladom do slovenského jazyka alebo českého jazyka.
9.2

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ u uchádzačov so sídlom
v SR sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený
v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
V prípade, ak je uchádzačom subjekt, ktorý má sídlo mimo SR, predloží čestné vyhlásenie, že v krajine
svojho sídla nemá uložený zákaz účasti vo VO a to spolu s prekladom do slovenského jazyka alebo
českého jazyka.
10. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPȎSOB VYHODNOTENIA
10.1. Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať cena celkom za dodanie tovaru špecifikovanom
v bode 2. tejto výzvy vyjadrená v EUR s DPH.
Cenu celkom za predmet zákazky je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta.
10.2. Spôsob vyhodnotenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za predmet zákazky definovaný v bode
2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov; od najnižšej ceny celkom v Eur s DPH (ponuka
sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu zmluvnú cenu celkom v Eur s DPH (najvyššie poradie
určené podľa počtu doručených ponúk). Splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie
podmienok účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak,
aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky.

11.

Miesto a termín predloženia/doručenia ponuky
Ponuka a všetky doklady a dokumenty podľa bodu 12. tejto výzvy musia byť predložené najneskôr
Do 21.01.2021 do 12:00 hod.
Ponuky je možné doručiť elektronicky, osobne, poštou alebo prostredníctvom iného
doručovateľa. V prípade predkladania osobne alebo poštou je potrebné ponuku predložiť
v zalepenej obálke označenej heslom „Ponuka-vzdelávanie SPŠSaG –časť... Doplniť onačenie pre
ktorú časť / časti predkladá ponuku napr. časť 1, časť 2 alebo časť 1 a 2 “.
Ponuku je možné predložiť aj elektronicky, do predmet e-mailu s predkladanou ponukou je
potrebné uviesť heslo „Ponuka - vzdelávanie SPŠSaG – časť .... Doplniť onačenie pre ktorú časť /
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časti predkladá ponuku napr. časť 1, časť 2 alebo časť 1 a 2“, aby sa zabránilo otvoreniu správy
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Adresa na doručenie mailom:
obstaravatel@obsk.eu
Adresa na doručenie osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa:
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená
uchádzačovi.

12.

OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA

12.1. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jednu alebo dve časti zákazky.
12.2. Ponuka uchádzača musí byť predložená pre každú časť samostatne, podpísaná uchádzačom,
štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
1. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 2 výzvy), podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača v závislosti na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku. V prípade, že
uchádzač nepredloží zmluvnú cenu celkom formou vzorového formuláru, návrh
uchádzača musí obsahovať všetky požadované náležitosti predpísaného formuláru
„Návrh na plnenie kritéria“
2. Opis plnenia predmetu zákazky preukazuje nasledovne:
Pre Časť 1: Licencie k elearningovému vzdelávaniu jedným z uvedených spôsobov:

 Vyhlásením čo je predmetom ponuky, teda čo je zahrnuté v ponúknutej cene; alebo
 Predložením podpísaného Opisu predmetu zákazky pre časť 1 ( príloha č. 1-1 výzvy na
predkladanie ponúk) ; alebo
 Odkazom na funkčný webový odkaz, kde však musí byť dostupný potrebný popis aby
osoby vyhodnocujúce ponuky vedeli skontrolovať / posúdiť / overiť obsah kurzov, tak, aby
bolo možné vyhodnotiť splnenie stanovených požiadaviek na predmet zákazky;
Pre Časť 2: Vzdelávanie učiteľov –
Predložením podpísaného Opisu predmetu zákazky pre časť 2 ( príloha č. 1-2 výzvy na
predkladanie ponúk)
12.3. Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu 12.2. tejto výzvy nebude
jeho ponuka zaradená do hodnotenia.
13.

VYHODNOCOVANIE PONÚK
Vyhodnocovanie ponúk bude neverejné, do 5 dní odo dňa ukončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
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14.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

18.1 Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok
vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom
oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky.
18.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
f).
18.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Následne bude postup zadávania zákazky
zrušený.
V Košiciach, 12.01.2022

Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy
Prílohy:
Príloha č. 1-1 Opis predmetu zákazky pre časť 1
Príloha č. 1-2 Opis predmetu zákazky pre časť 2
Príloha č. 2 Formulár -Návrh na plnenie kritéria (Vzor), platí pre obidve časti
Príloha č. 3 Objednávka - vzor

Príloha č. 1-1 a 1-2 Opis predmetu zákazky pre jednotlivé časti

Tvoria samostatné prílohy
Príloha č. 2 Formulár – návrh na plnenie kritéria – vzor ( platí pre obidve časti)

Tvorí samostatnú prílohu

Príloha č. 3 Objednávka – návrh
NIE JE POTREBNÉ PREDKLADAŤ V PONUKE
Objednávka - vzor

1. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Lermontovova 1, 040 01 Košice
Ing. Michal Mitrik, PhD. Riaditeľ školy
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00161764
2020762425

IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

+421 556325411
stavke@stavke.sk

Bankové spojenie:
IBAN:

Štátna pokladnica
SK74 8180 0000 0070 0019 1638

(ďalej len „objednávateľ“)
a
2. Poskytovateľ
Obchodné meno:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
e-mail, tel. :
bankové spojenie:
IBAN:
zapísaný:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Vec: Objednávka č. ..............
Objednávame si u Vás poskytnutie služieb k zákazke: „Elearningové vzdelávanie III.“ pre časť:
......................., ktorá je súčasťou projektu Digitálni stavbári a geodeti v súlade a v rozsahu uvedenom
vo Vašej ponuke .
Jedná sa o služby v súlade tak ako sú špecifikované v príloha č. 1 k tejto objednávke – Opis predmetu
zákazky
Cena – dohodou v súlade s Vami predloženým návrhom na plnenie kritéria zo dňa ...................
Cena bez DPH:
...........................
DPH 20%:
.......................
Cena celkom s DPH:
..........................
Termín dodania: do 14 dní odo dňa, kedy doručí objednávateľ dodávateľovi oznámenie o pozitívnom
posúdení procesu VO
Miesto dodania:

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

kód projektu v ITMS2014+: ..............................
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a
stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Dohodnutá splatnosť faktúry: 60 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi
V Košiciach dňa: ...........................
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........................................................
Ing. Michal Mitrik, PhD. riaditeľ školy
Svojim podpisom potvrdzujem prijatie objednávky:
V Košiciach, dňa ......................
.......................................................
Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby
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