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„Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím“ 

Výzva na predkladanie ponúk 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)  
 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov organizácie:               Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 

Tlmače Adresa organizácie: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 

IČO:                               17050308 

Krajina:                         Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie: www.soustlmace.edupage.org 

Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava 

Kontaktná osoba:           Mgr. Lucia Švecová 

Telefón:  +421 905 434 304 

E-mail:                             svecova@visions.cc 

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode 

Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 

 

II. OPIS 

Názov zákazky:    Poskytovanie konzultačnej činnosti Konzultantom 

pre riadenie projektu a Konzultantom pre odborné 

aktivity 

Druh zákazky:   Služby 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 

cesta 9, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 
 

NUTS kód:  SK023 

 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je „Poskytovanie konzultačnej činnosti Konzultantom pre riadenie 

projektu a Konzultantom pre odborné aktivity“ pre projekt „Ak mi niečo vysvetlíš - 

zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím“, 

spolufinancovaného z Operačného programu Vzdelávanie.  

 

Náplň práce Konzultanta pre riadenie projektu: 

 konzultácie k riadeniu projektu, s členmi projektového tímu školy, na základe 

skúseností súvisiacich s riadením projektov, 

 priebežné sledovanie riadenia projektu projektovým tímom, 

 odporúčania k riadeniu projektu, 

 návrhy riešení nepredvídaných udalostí, 

 poradenstvo a prenos skúseností s riadením projektov, 
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 aktívne zapájanie sa do riadenia; 

 

Náplň práce Konzultanta pre odborné aktivity: 

 konzultácie činností spojených s odbornými aktivitami projektu, 

 návrh riešení problémov v harmonograme projektu, 

 priebežné sledovanie realizácie odborných aktivít a riadiaceho tímu, 

 návrhy riešení pri neočakávaných situáciách súvisiacich s realizáciou aktivít, 

 prenos skúseností s realizáciou projektov a projektových aktivít, 

 poradenstvo k realizácii aktivít a podobne. 

Činnosť vykonávaná na základe pokynov riadiaceho tímu projektu. 

Možnosť predloženia ponuky:  

Iba na celý predmet zákazky. 

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:  

Nie. 

 

Jazyk ponuky:  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3.675,00,- EUR  

 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum:  23.05.2014 

Čas:   15:00 hod. 

 

Ponuka, predložená písomne prostredníctvom pošty, musí byť vložená do samostatnej 

nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému 

otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

 adresa predkladania ponúk, uvedená v bode I. tejto Výzvy,  

 názov a adresa uchádzača,  

 označenie: „Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO – NEOTVÁRAŤ“, 

 označenie heslom zákazky: „Poskytovanie konzultačnej činnosti konzultantom pre 

riadenie projektu a konzultantom pre odborné aktivity“ - Stredná odborná škola 

technická, Kozmálovská cesta 9, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 
 

Ponuka musí byť doručená písomne, poštou, na adresu: Visions, s.r.o., Mgr. Michaela 

Dobrovodská, Štefánikova 23, 917 01 Trnava. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2014 
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IV. OBSAH PONUKY 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo 

výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 

osobitných predpisov, alebo výpis z obchodného registra).  

2. Vyplnený „Návrh na plnenie súťažných kritérií”, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Výzvy. 

3. Vyplnený a podpísaný návrh „Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky”, 

ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy. 

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky 

vrátane DPH. 

 

VI.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

Doba realizácie predmetu zákazky:   

Odo dňa účinnosti „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku” (ďalej 

len „zmluva o NFP”) do uplynutia doby, na ktorú bola zmluva o NFP uzatvorená. 

 

Typ zmluvy: 

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu.  

 

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

Dátum vyhotovenia výzvy: 20.05.2014     

 

Výzvu vypracoval: Mgr. Michaela Dobrovodská 

       

Prílohy:  

Príloha 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Príloha 2 Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky 
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Príloha č. 1:  

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 
 

Predmet zákazky: 

Poskytovanie konzultačnej činnosti Konzultantom pre riadenie projektu a Konzultantom pre 

odborné aktivity 

 

Verejný obstarávateľ: 

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 

 

Kontaktné miesto: 

Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava 

 

 

Položka Počet 

hodín 

Jednotková 

cena bez DPH 

v EUR 

Cena spolu bez 

DPH v EUR 

1.3.3.4 Konzultant pre riadenie 

projektu 

100   

1.3.3.5 Konzultant pre odborné aktivity 200   

Cena spolu bez DPH  

DPH 20%  

Cena spolu s DPH  

 

 

Názov uchádzača: 

 

Sídlo uchádzača: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 
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Príloha č.2: 

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

ZMLUVA č. ____ 

 

podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

zmien  a doplnkov (ďalej aj ako „zmluva“) . 

 

I. Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

 Sídlo:   Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 

            IČO:    17050308 

            DIČ:   202101891 

            V zastúpení:  Ing. Jana Mrázová- riaditeľka 

 Bankové spojenie: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 

  

 (ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 

1.2. Poskytovateľ:  

IČO:    

DIČ:    

IČ DPH: 

Bankové spojenie:   

V zastúpení:   

Obchodný register:  

 (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) 

 

Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej aj 

ako „zmluvná strana“) 

 

II. Východiskové podklady 

 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušných ustanovení zákona č. 

610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2.2 Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „Ak mi niečo vysvetlíš – 

zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím“, ktorý je 

spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho spoločenstva v rámci Operačného programu 

„Vzdelávanie“ prioritná os „1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“ 

opatrenie: „1.1 Premena tradičnej školy na modernú“. 
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III. Predmet zmluvy 

 

3.1 1.3.3.4 Konzultant pre riadenie projektu – 100 hodín. Náplň práce: konzultácie k riadeniu 

projektu s členmi projektového tímu školy, na základe skúseností súvisiacich s riadením 

projektov, priebežné sledovanie riadenia projektu projektovým tímom, odporúčania 

k riadeniu projektu, návrhy riešení nepredvídaných udalostí, poradenstvo a prenos 

skúseností s riadením projektov, aktívne zapájanie sa do riadenia; 1.3.3.5 Konzultant pre 

odborné aktivity – 200 hodín. Náplň práce: konzultácie činností spojených s odbornými 

aktivitami projektu, návrh riešení problémov v harmonograme projektu, priebežné 

sledovanie realizácie odborných aktivít a riadiaceho tímu, návrhy riešení pri 

neočakávaných situáciách súvisiacich s realizáciou aktivít, prenos skúseností s realizáciou 

projektov a projektových aktivít, poradenstvo k realizácii aktivít a podobne. Činnosť 

vykonávaná na základe pokynov riadiaceho tímu projektu. 

 

IV. Kúpna cena, platobné podmienky 

 

4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej 

vyhlášky v znení neskorších predpisov. 

4.2 Cena za predmet zmluvy  spolu bez DPH:        XXX.XXX,XX € 

      DPH 20%:               XXX.XXX,XX € 

      Cena za predmet zmluvy spolu s DPH:         XXX.XXX,XX € 

4.3 V cene za predmet zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s jej plnením. 

4.4 Cenu za predmet zmluvy je možné meniť iba pri zmene sadzby DPH, prípadne za iných 

zákonom stanovených podmienok. Úprava ceny musí byť uskutočnená výhradne formou 

písomného dodatku k tejto zmluve.  

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za predmet alebo jeho 

časti a príslušnú DPH na základe faktúr vystavených Poskytovateľom. 

4.6 Faktúry budú predkladané priebežne 1x mesačne, k poslednému dňu príslušného 

kalendárneho mesiaca. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry je Príloha č.2 „Pracovný 

výkaz“ a Príloha č. 3 „Kumulatívny mesačný výkaz práce“ 

4.7 Doba splatnosti faktúr je 30 dní. Každá faktúra musí spĺňať všetky náležitosti § 71 ods. 2 

zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a jej povinnou prílohou je výkaz práce ktorý tvorí prílohu 

č. 2 tejto zmluvy. 

 

V. Povinnosti zmluvných strán 

5.1 Poskytovateľ je povinný: 

- poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť v zmysle článku III tejto zmluvy, 

5.2 Objednávateľ je povinný: 

- poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť v zmysle článku III tejto zmluvy, 
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VI. Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou 

očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán a tým sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

6.2 Neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy je aj  príloha:  

 Príloha č. 1 „ Podrobná kalkulácia“ 

Príloha č. 2 „ Pracovný výkaz“ 

Príloha č. 3 „ Kumulatívny mesačný výkaz práce“ 

6.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve ustanovené inak, zmluvné strany sa riadia právnymi 

predpismi v zmysle Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania a kontroly na mieste 

súvisiaceho s dodávanými službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných 

podmienok Zmluvy o NFP č. 001/2014/1.1/OPV a poskytne im všetku potrebnú 

súčinnosť. 

6.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 300 hodín, ktorá začínajú plynúť dňom 

účinnosti tejto zmluvy. 

6.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy. 

6.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva sú určené pre Objednávateľa a dva pre 

Poskytovateľa. 

6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a že na znak svojho 

súhlasu ju prostredníctvom svojich zástupcov podpisujú. 

 

V................ dňa................. 2014 V Tlmačoch dňa ................... 2014 

 

 

 

 __________________________ __________________________ 

 Poskytovateľ Objednávateľ 
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Príloha č. 1 „Podrobná kalkulácia“ 

 

Položka Počet 

hodín 

Jednotková 

cena bez DPH 

v EUR 

Cena spolu bez 

DPH v EUR 

1.3.3.4 Konzultant pre riadenie 

projektu 

100   

1.3.3.5 Konzultant pre odborné aktivity 200   

Cena spolu bez DPH  

DPH 20%  

Cena spolu s DPH  
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Príloha č. 2 „Pracovný výkaz“ 

 

 

 
 

       

 

 
 

 

    

PRACOVNÝ VÝKAZ č. 

  

          

          

          Operačný program:   

Programové obdobie:   

Prijímateľ:   

Názov projektu: 

    

Kód ITMS projektu:   

          Meno a priezvisko osoby:   

Funkcia:   

Obdobie vykonávania činností:   

          

P.č. Dátum 

Čas vykonania 

prác 
Detailný popis činností vykonávaných 

na základe zmluvy o poskytnutí NFP a 

popis výsledkov vykonanej činnosti 

Počet 

odpracovaných 

hodín* 

Miesto 

výkonávania 

činnosti Od Do 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             
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19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

27.             

28.             

29.             

30.             

31.             

       
Spolu: 0,00 

 Čestné vyhlásenie: 

       

Ako prijímateľ vyhlasujem, že údaje uvedené v pracovnom výkaze sú pravdivé, reálne a správne a som si 

vedomý následkov spojených s uvedením/predložením nesprávneho, neúplného alebo falšovaného 

výkazu. 

          Dátum odovzdania: 

 

Dátum prevzatia: 

  

   

  

 

  

  

Podpis osoby***: 

 

Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa:** 

Právny vzťah:   

 Poznámka: Osobou sa rozumie zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer, dohody) ako 

aj osoba pracujúca na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, resp. osoba pracujúca pre 

dodávateľa, ktorý vykonáva činnosť pre prijímateľa.                                                                                                            

*Počet hodín je uvádzaný pre 60 minútový interval. 

**V prípade splmonocnenia sa uvedia osoba splnomocnená štatutárnym orgánom na podpisovanie 

pracovných výkazov 

***V prípade dodávateľských vzťahov sa uvedú podpis osoby, ktorá vykonala činnosti a výstupy 

uvádzané v PV a podpis osoby, ktorá zastupuje dodávateľa. Ak osoby sú totožné uvedie sa iba jeden 

podpis 
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Príloha č. 3 „ Kumulatívny mesačný výkaz práce“ 

 

Kumulatívny mesačný výkaz práce  

 

Meno a priezvisko osoby:   Rok (RRRR):    Mesiac (MM):    

Prehľad pracovných činností: 

Prijímateľ/organizácia 

Kód ITMS 

projektu Právny vzťah Názov pracovnej pozície 

Iná činnosť  (mimo ŠF EÚ) 1         

Iná činnosť  (mimo ŠF EÚ) 2         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 1         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 2         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 3         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 4         
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Pracovná pozícia ŠF EÚ 5         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 6         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 7         

(doplniť ďalšie pracovné pozície)...         

  

Prehľad odpracovaných hodín 

Deň 

Od Do 
Max. 

hodín 

Súčet 

odpracovaných 

hodín 

In
á

 č
in

n
o

sť
  

(m
im

o
 

Š
F

 E
Ú

) 
1

 

In
á

 č
in

n
o

sť
  

(m
im

o
 

Š
F

 E
Ú

) 
2

 

P
ra

co
v

n
á

 p
o

zí
ci

a
 

Š
F

 E
Ú

 1
 

P
ra

co
v

n
á

 p
o

zí
ci

a
 

Š
F

 E
Ú

 2
 

P
ra

co
v

n
á

 p
o

zí
ci

a
 

Š
F

 E
Ú

 3
 

P
ra

co
v

n
á

 p
o

zí
ci

a
 

Š
F

 E
Ú

 4
 

P
ra

co
v

n
á

 p
o

zí
ci

a
 

Š
F

 E
Ú

 5
 

P
ra

co
v

n
á

 p
o

zí
ci

a
 

Š
F

 E
Ú

 6
 

P
ra

co
v

n
á

 p
o

zí
ci

a
 

Š
F

 E
Ú

 7
 

(d
o

p
ln

iť
 ď

a
lš

ie
 

p
ra

co
v

n
é 

p
o

zí
ci

e
).

..
 

..
. 

P
O

Z
N

Á
M

K
A

 

HH MM HH MM 

1.         0,00 0,00                         

2.         0,00 0,00                         

3.         0,00 0,00                         

4.         0,00 0,00                         

5.         0,00 0,00                         
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6.         0,00 0,00                         

7.         0,00 0,00                         

8.         0,00 0,00                         

9.         0,00 0,00                         

10.         0,00 0,00                         

11.         0,00 0,00                         

12.         0,00 0,00                         

13.         0,00 0,00                         

14.         0,00 0,00                         

15.         0,00 0,00                         

16.         0,00 0,00                         

17.         0,00 0,00                         

18.         0,00 0,00                         

19.         0,00 0,00                         

20.         0,00 0,00                         
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21.         0,00 0,00                         

22.         0,00 0,00                         

23.         0,00 0,00                         

24.         0,00 0,00                         

25.         0,00 0,00                         

26.         0,00 0,00                         

27.         0,00 0,00                         

28.         0,00 0,00                         

29.         0,00 0,00                         

30.         0,00 0,00                         

31.         0,00 0,00                         

Súčet hodín pre pracovné činnosti: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Vyhlásenie osoby predkladajúcej kumulatívny mesačný výkaz práce         

Vyhlasujem, že údaje uvedené v pracovnom výkaze sú pravdivé, reálne a správne a som si vedomý následkov 

spojených s uvedením/predložením nesprávneho, neúplného alebo falšovaného výkazu. 

 

Dátum vyplnenia výkazu 

práce: 
  

  

Podpis:   
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