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vv  DDuubbnniiccii  nnaadd  VVááhhoomm  ddňňaa  77..1100..22001133  
 
Vec:  
Výzva na predloženie ponuky  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2005 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 Základná škola s materskou školou Centrum I 32 v Dubnici nad Váhom ako prijímateľ 
nenávratného finančného príspevku pre projekt „Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy 
otvoria”, kód ITMS: 261 1013 0437 spolufinancovaný v rámci operačného programu 
Vzdelávanie Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“ z Európskeho sociálneho 
fondu (ESF) v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinného 
od 1. júla 2013 pri zadávaní zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako    
10 000,- € bez DPH a  v súlade s bodom II čl. 7.3 Príručky pre prijímateľa nenávratného 
finančného príspevku Operačného programu Vzdelávanie verzia 7.0 z 11.02.2013 (str.47) pri 
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou do 5.000,- € bez DPH  

  vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na  

„Dodávka služieb: Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

1. Zvyšovanie zručností metakognitívnych stratégií pre posilnenie čitateľskej 
gramotnosti v 1. stupni ZŚ 

2. Zvyšovanie zručností metakognitívnych stratégií pre posilnenie čitateľskej 
gramotnosti v 2. stupni ZŚ“ 

3. Zvyšovanie zručností metakognitívnych stratégií pre posilnenie čitateľskej 
gramotnosti v predmetoch Fyzika, Chémia 

4. Zvyšovanie zručností metakognitívnych stratégií pre posilnenie čitateľskej 
gramotnosti v predmete Geografia“ 

 

Rozdelenie predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ umožňuje čiastkové plnenie. Uchádzač môže predložiť ponuku na 
jeden kurz, viac kurzov alebo na všetky kurzy. 

 

Opis predmetu zákazky: 

Štyri kurzy zamerané na zvyšovanie zručnosti metakognitívnych stratégií pre posilnenie 
čitateľskej gramotnosti, schopnosti kvalifikovane sa spolupodieľať na tvorbe a inovácii 
školského vzdelávacieho programu. 

rozsah / počet účastníkov:  25 hod. /   4 pedagogickí zamestnanci pre školenie č. 1  
 25 hod. /   1 pedagogický zamestnanec pre školenie č. 2 
 30 hod. /   2 pedagogickí zamestnanci pre školenie č. 3 
 35 hod. /   1 pedagogický zamestnanec pre školenie č. 4 

školenie v priestoroch školy.  
 



Postup zadávania zákazky:   

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. na poskytnutie služby 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

2.365,- € bez DPH spolu pre všetky 4 časti vzdelávania 

Typ zmluvného vzťahu:  

na základe Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka / Príkazná zmluva 

Termín realizácie predmetu zákazky:   

do 31.05.2014  

Podmienky účasti: 

V procese vyhodnocovania doručených ponúk verejný obstarávateľ prostredníctvom verejne 
prístupného portálu Živnostenského registra a Obchodného registra z ich výpisov u 
uchádzačov overí, že: 

 uchádzač je oprávnený poskytovať služby, nakoľko ich má zapísané v predmete 
podnikania na základe Obchodného zákonníka, živnostenského registra, príp. 
zoznamu podnikateľov vedeného ÚVO, 

 skúmaním zoznamu uvedených osôb oprávnených konať za spoločnosť, a členov 
štatutárnych orgánov uchádzačov nedochádza k personálnemu prepojeniu medzi 
uchádzačmi.  
Nakoľko z dostupných zdrojov a informácií nie je možné nad tento rozsah skúmať a 
zisťovať iné formy možného konfliktu záujmov, či dohovoru s vplyvom na 
hospodársku súťaž, verejný obstarávateľ  si vyhradzuje za tieto prípadné indície 
neniesť zodpovednosť, či platiť sankcie, či korekcie. 

Variantne riešenia: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

Obsah cenovej ponuky: 

Predložená ponuka musí obsahovať:  
 Identifikačné a kontaktné údaje uchádzača. 
 Cenu – poplatok/kurzovné pre jedného účastníka bez DPH, hodnotu DPH, cenu 

s DPH a celkovú cenu za predpokladaný počet účastníkov vyčíslenú v EUR vrátane 
DPH samostatne pre každé školenie, resp. pre každú časť,  ktorú je uchádzač 
schopný poskytnúť. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť uvedie 
v ponuke. 

 V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné 
a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s 
plnením predmetu zákazky. 

Spôsob predkladania cenovej ponuky: 

Uchádzač predloží v termíne do 14.10.2013 do 13:00 hod. cenovú ponuku osobne, 
elektronicky alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa: 

  Základná škola s materskou školou Centrum I 32 

  Centrum I 32 

  018 41 Dubnica nad Váhom 

  e-mail: vargovaj12@gmail.com 



V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky/kuriérom, je 
rozhodujúci deň doručenia ponuky na uvedenú adresu. Ponuka uchádzača, predložená po 
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

Kritéria hodnotenia ponúk:   

Najnižšia cena s DPH. 

Uchádzač/ uchádzači, ktorý/ktorí splní/splnia podmienky účasti a požiadavky verejného 
obstarávateľa a ponúknu najnižšiu celkovú cenu s DPH pre ten ktorý kurz, jeho/ich ponuka  
bude vyhodnotená ako úspešná a od tohto uchádzača si verejný obstarávateľ objedná kurz. 
Obdobne sa vyhodnotia všetky kurzy nezávisle od seba.  
Ostaným neúspešným uchádzačom bude zaslaná informácia o neprijatí ponuky.  

Lehota viazanosti ponúk: 

31.05.2014. 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  

 nebude predložená ani jedna ponuka,  

 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  

 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 

Doplňujúce údaje: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikácie  prostredníctvom elektronickej pošty.  

 

 

 

 
 
  ................................................... 
  RNDr. Jana Vargová 
  riaditeľka školy 
 


