
   

  

 

 

Verejný obstarávateľ : 

 

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, 

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 

 
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 
 

Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom 

realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie – vzdelávacie kurzy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímateľ: 

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 

3, 081 34 Prešov    

Výzva:  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na podporu celoživotného vzdelávania v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.4, Špecifický 

cieľ 1.4.1 „Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom 

na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie“, 

kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

Názov projektu:  

Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom 

realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie   



   

1)  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:  Stredná odborná škola gastronómie a služieb 

Sídlo:   Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 

Zastúpený:  Mgr. Peter Kakaščík – riaditeľ školy 

IČO:   17078482 

DIČ:   2021240980 

Telefón:  0517710831 

E-mail:  sosgastronomieasluzieb@gmail.com 

web:   https://souopo.edupage.org/? 

 

2) Druh verejného obstarávateľa verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písm. d) Zákona 

č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  

 

Názov predmetu zákazky:  Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností 

prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti 

gastronómie  - vzdelávacie kurzy 

 

3) Komplexnosť dodávky  
 
Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok ako výstup návrhu na 
uzavretie zmluvy dodania predmetu zákazky. 
 

4) Zdroj finančných prostriedkov 
 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, štátnym rozpočtom a 
verejným obstarávateľom. 

  
5) Zmluva 

Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva"), 

predmetom ktorej bude implementácia projektu „Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných 

zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie“ 
Zmluva bude uzatvorená iba s vybraným uchádzačom – víťazom 

 

6) Predpokladaná hodnota zákazky: 46 282,50 € bez DPH  

 

 

7) Miesto a termín dodania 

 

Miesto dodania: Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 

3, 081 34 Prešov 

Trvanie zmluvy: počas realizácie projektu 10/2018 – 1/2021  
 
8) Platnosť ponuky: 6 mesiacov 

 

Predložená ponuka bude obsahovať:   

https://souopo.edupage.org/


   

a) Oficiálnu ponuku na predmet zákazky projektu podľa požiadaviek uvedených v časti 
Opis predmetu zákazky, s uvedením identifikačných údajov a ceny. Súčasťou ponuky 
je aj návrh na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle Cenovej ponuky 
na nacenenie, ktorá je súčasťou tejto výzvy.  

b) Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo 
výzve na predkladanie ponúk a jej prílohe, že ponúkaná cena je konečná cena vrátane 
DPH za kompletné dodanie predmetu zákazky a prehlásenie, že uchádzač nie je 
v konkurze alebo v likvidácii a že nie je dlžníkom úhrady poistného na zdravotné 
a sociálne zabezpečenie.  
   

9)    Mena a ceny uvádzané v ponuke  
 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v  
EUR.  
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení:   

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,   
- výška a sadzba DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.   
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH, upozorní.  
 
10) Predkladanie ponúk 

 
Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom, poštou alebo emailom. 
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  
 
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – 31.07.2020 do 16:00 hod. na 

adresu uvedenú v bode 1. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto 

lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a teda nebudú vyhodnocované. 
 
Ak uchádzač predloží ponuku emailom do predmetu správy uvedie: Cenová ponuka - 

Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie 

vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie  - vzdelávacie kurzy 

.  
Ak uchádzač predloží ponuku poštou alebo osobne v zalepenej obálke označí ju heslom 

Cenová ponuka - Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom 

realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie - vzdelávacie kurzy“ a 

„NEOTVÁRAŤ“. 
 
 

11) Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 

ponúk 

 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá 
ponuka bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou 



   

ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším 
v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.  
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na 
predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto 
cenovú ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania 
neuspeli. 
 
12) Osobitné požiadavky na plnenie 

 Vrátane dopravy na miesto plnenia. 
 Faktúra za dodanú službu - cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s poskytnutím 

požadovanej služby (náklady na lektorov, chýbajúce technické vybavenie školiaceho 
priestoru objednávateľa, vrátane prenájmu notebookov a poskytnutím školiacich 
materiálov, pracovných výkazov). 

 
13) Ďalšie informácie verejného obstarávania 
 
1. Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy  

    ďalšie doklady:  

- doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky; u právnických osôb napr. výpis z 

obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra 

(postačuje fotokópia);  

 

2. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie 

ponúk.  

 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup 

zadávania zákazky ak:  

  sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo  

   ich možné predvídať, alebo   

  ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám  

  nedostal ani jednu ponuku, alebo bola predložená len jedna ponuka,  

  ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa,  

  bude neregulárna, či inak pre verejného obstarávateľa neprijateľná.  

 

5. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne 

všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na 

predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy.  

 

6. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na 

vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.  

 

7. Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku výsledok 

vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou vrátane dosiahnutého celkového poradia a to v 

lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o 

určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať 

námietky v zmysle § 170 odsek (7), písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.  

 



   

8. 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). 9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom 

umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu 

uzatvoriť resp. od nej odstúpi.  
 

 

14) Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky budú služby súvisiace s realizáciou vzdelávacích aktivít v rámci 

implementácie projektu s názvom : „Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností 

prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie“ prostredníctvom 

realizácie desiatich odborných činnosti:  

 

1.) Lektor programu č. 1 

 

Lektor programu č.1 "Kuchár".  

 

Zabezpečenie vzdelávania pre účastníkov kurzov (10 frekventantov - 1 skupina po 10 

frekventantoch) v rámci realizácie akreditovaného celoživotného vzdelávania. Kurz 

obsahuje skúšky, získanie osvedčenia/ certifikátu, zabezpečenie odborného garanta, 

školiacich materiálov a ďalšieho potrebného materiálno-technického vybavenia:  Počet 

hodín: min. 500 (500 vyučovacích hodín – teda 500 x 45 minút  = 375 hodín a´ 60 minút) 

- 375 hodín, forma prezenčná 

 

2.) Lektor programu č. 2 

 

Lektor programu č.2 "Barman".  

 

Zabezpečenie vzdelávania pre účastníkov kurzov (10 frekventantov - 2 skupiny po 5 

frekventantoch) v rámci realizácie akreditovaného celoživotného vzdelávania. Kurz 

obsahuje skúšky, získanie osvedčenia/ certifikátu, zabezpečenie odborného garanta, 

školiacich materiálov a ďalšieho potrebného materiálno-technického vybavenia. Počet 

hodín: min. 160 (160 vyučovacích hodín – teda 160 x 45 minút  = 120,00 hodín a´ 60 

minút)  

- 240 hodín, forma prezenčná 

 

3.) Lektor programu č. 3 

 

Lektor programu č.3 "Barista".  

 

Zabezpečenie vzdelávania pre účastníkov kurzov (10 frekventantov - 2 skupiny po 5 

frekventantoch) v rámci realizácie akreditovaného celoživotného vzdelávania. Kurz 

obsahuje skúšky, získanie osvedčenia/ certifikátu, zabezpečenie odborného garanta, 

školiacich materiálov a ďalšieho potrebného materiálno-technického vybavenia.  Počet 

hodín: min. 150 (150 vyučovacích hodín – teda 150 x 45 minút  = 112,50 hodín a´ 60 

minút) 



   

 - 225 hodín, forma prezenčná 

 

4.) Lektor programu č. 4 

 

Lektor programu č.4 "Somelier".  

 

Zabezpečenie vzdelávania pre účastníkov kurzov (10 frekventantov - 2 skupiny po 5 

frekventantoch) v rámci realizácie akreditovaného celoživotného vzdelávania. Kurz 

obsahuje skúšky, získanie osvedčenia/ certifikátu, zabezpečenie odborného garanta, 

školiacich materiálov a ďalšieho potrebného materiálno-technického vybavenia: Počet 

hodín: min. 150 (150 vyučovacích hodín – teda 150 x 45 minút  = 112,50 hodín a´ 60 

minút) 

 - 225 hodín, forma prezenčná 

 

5.) Lektor programu č. 5 

 

Lektor programu č.5 "Pekár - cukrár".  

 

Zabezpečenie vzdelávania pre účastníkov kurzov (10 frekventantov - 1 skupina po 10 

frekventantoch) v rámci realizácie akreditovaného celoživotného vzdelávania. Kurz 

obsahuje skúšky, získanie osvedčenia/ certifikátu, zabezpečenie odborného garanta, 

školiacich materiálov a ďalšieho potrebného materiálno-technického vybavenia:  Počet 

hodín: min. 500 (500 vyučovacích hodín – teda 500 x 45 minút  = 375,00 hodín a´ 60 

minút) 

 - 375 hodín, forma prezenčná  

 

6.) Lektor programu č. 6 

 

Lektor programu č.6 "Mäsiar".  

 

Zabezpečenie vzdelávania pre účastníkov kurzov (10 frekventantov - 1 skupina po 10 

frekventantoch) v rámci realizácie akreditovaného celoživotného vzdelávania. Kurz 

obsahuje skúšky, získanie osvedčenia/ certifikátu, zabezpečenie odborného garanta, 

školiacich materiálov a ďalšieho potrebného materiálno-technického vybavenia:  Počet 

hodín: min.500 (500 vyučovacích hodín – teda 500 x 45 minút  = 375 hodín a´ 60 minút) 

- 375 hodín, forma prezenčná 

 

 

V Prešove 22.07.2020 

 

          

                                                                            ________________________ 

                                                                                                Mgr. Peter Kakaščík 

                 riaditeľ školy   

 

 



   

Prílohy č. 1: Cenová ponuka na nacenenie 

CENOVÁ PONUKA 

Verejný obstarávateľ: 
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 

34 Prešov  

Predmet zákazky: 
                                              Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom 

realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti gastronómie – vzdelávacie kurzy 
 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

P. č. 

 

Názov položky MJ 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 

Cena 

celkom 

v EUR 

bez DPH 

DPH 

20% 

Cena 

celkom 

v EUR       

s DPH 

1. 
Lektor programu č. 1 

osobohodina 375     

2. 
Lektor programu č. 2 

osobohodina 240     

3. 
Lektor programu č. 3 

osobohodina 225     

4. 
Lektor programu č. 4 

osobohodina 225     

5. 
Lektor programu č. 5 

osobohodina 375     

6. Lektor programu č. 6 osobohodina 375     

Celková cena bez DPH EUR 

DPH 20 % EUR 

Celková cena vrátane DPH EUR 

Čestné vyhlásenie uchádzača: 

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej 

ponuky a jej príloh. Vyššie uvedená cena je konečná cena vrátane DPH za 

kompletné dodanie predmetu zákazky. Čestne prehlasujem, že uchádzač nie je 

v konkurze alebo v likvidácii a že nie je dlžníkom úhrady poistného na 

zdravotné a sociálne zabezpečenie. 

Dátum:  
 

 

Podpis:  


