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Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov 
IČO: 00398861, tel.: 054 7181500, e-mail: soupsp@soustropkov.edu.sk, www.soupsp.edupage.org 

 

Projekt „Vzdelávanie = úspech  
v zamestnaní“  
ITMS: 312011F673 
   

 
                                                                      

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb 

 
Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o 
verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky 
predmet zákazky „Identifikácia vzdelávacích potrieb v rámci projektu: Vzdelávanie = úspech v 
zamestnaní“. 

 
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov organizácie : Stredná odborná škola 
Sídlo organizácie: Hlavná 6, 091 01 Stropkov 
IČO: 00398861 
DIČ: 2020822639 
Internetová stránka: www.soupsp.edupage.org 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Ing. Eva Bitarovská, pracovník pre VO 
Tel. číslo: 0905 733 812 
e- mail: vo.sosstropkov@gmail.com  
 

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 d) zákona o VO. 

 
 
II. Predmet zákazky: 
 
Názov zákazky:  
„Identifikácia vzdelávacích potrieb v rámci projektu: Vzdelávanie = úspech v zamestnaní“. 
 

Druh zákazky:  poskytnutie služby  
Postup VO: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní 
CPV: 79414000-9 Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
1. 11 666,67 EUR bez DPH (t.j. 14 000 EUR s DPH) na základe prieskumu cien služieb v čase 

spracovania rozpočtu projektu, t.j. v marci 2017  
2. PHZ bude stanovená na základe vyhodnotenia doručených ponúk ako priemer cenových ponúk 
 
 

Špecifikácia a rozsah zákazky:  
Špecifikácia predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - Vypracovanie komplexnej identifikácie vzdelávacích 
potrieb pre účely realizácie projektu Vzdelávanie = úspech v zamestnaní.  
 
Cieľ: získať podrobnú analýzu vzdelávacích potrieb cieľových skupín podľa ich vzdelania, pracovného 
zaradenia, veku i teritoriálnej pôsobnosti, ktorá bude podkladom pre tvorbu nových programov 
celoživotného vzdelávania. 
Cieľové skupiny účastníkov projektu: 
1. mladí ľudia vo veku do 25 rokov 
2. osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania 
3. samostatne zárobkovo činné osoby 
4. starší ľudia v produktívnom veku 
5. zamestnanci 
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Postupnosť krokov analýzy: 
• spracovanie dotazníka, 
• ukončenie zberu údajov, 
• vyhodnotenie získaných údajov, 
• analýza získaných údajov a spracovanie záverečnej správy 
 
Spôsob a postup realizácie analýzy: 

Prípravná fáza: 
• príprava predbežného dotazníka na analýzu vzdelávacích potrieb cieľových skupín 
• analýza zamestnávateľov v cieľovom území pre dve kategórie (zamestnávatelia – 
manažéri a zamestnanci) 
• pilotné vyplnenie dotazníka 
• získaná spätná väzba: úprava dotazníka do finálnej verzie a spracovanie pokynov na 
jeho vyplnenie, 
• organizačné zabezpečenie aktivity. 

 
Realizácia prieskumu: 

Cieľom analýzy  je zmapovať aktuálne potrieb v oblasti celoživotného vzdelávania na 
cieľovom území (Prešovský samosprávny kraj) z pohľadu vybraných zamestnávateľov 
a zamestnancov. Za účelom vyššej objektivity výstupov budú do výsledného materiálu 
používané údaje získané takto: 
a) Identifikácia vzdelávacích potrieb bude uskutočnená na základe dotazníkového 

prieskumu, preto je náplňou práce:. 
1. Finálne spracovanie 3. verzií dotazníka analýzy potrieb pre:  

A: manažérov a riadiacich pracovníkov (vrátane SZČO) – kde uvedú aké 
zručnosti im u zamestnancov chýbajú;  
B: pre zamestnaných – kde uvedú aké vedomosti a zručnosti potrebujú 
v zamestnaní a nemajú ich k dispozícii;  
C: pre mladých ľudí do 25 rokov a zároveň ľudí v produktívnom veku nad 50 
rokov 
Znenie všetkých troch častí dotazníka vzdelávacích potrieb musí písomne 
odsúhlasiť zadávateľ. 

2. Administrovanie dotazníka k všetkým trom cieľovým skupinám s cieľom získať 
min 180 vyplnených dotazníkov, min. 30 dotazníkov z každej verzie 
spracovaných dotazníkov (všetky vyplnené dotazníky budú súčasťou 
predloženej dokumentácie k analýze v jednej kópii). 
Formy prieskumu: 
• prieskum cez internet 
• prieskum formou osobných návštev určených anketárov 

b) Odborná činnosť zameraná na zber vstupných údajov z externých zdrojov (ÚP, 
zamestnávatelia, verejná správa, štatistické údaje  a pod.). 

 
Vyhodnotenie prieskumu a výstupy: 

• Vyhodnocovanie vyplnených dotazníkov 
• Naplnenie údajov z dotazníkov do softvéru. 
• Získanie výstupných zostáv z analýzy. 

• Spracovanie a publikovanie analýzy vzdel.potrieb: 

 správa o výsledkoch analýzy s komentármi k získaným  jednotlivým číslam 
a ukazovateľom a na ich základe spracované odporúčania smerujúce k tvorbe 
potrebných vzdelávacích programov pre dospelých. 

 vydanie tohto materiálu v tlačenej i softvérovej verzii a jeho (minimálne 5 
originálov spracovaného materiálu v tlačenej verzii a v softvérovej verzii na 
min. 10 ks CD/DVD) 

 
 

Predpokladaný celkový rozsah prác:  1200 hod. 
 

Možnosť rozdelenia zákazky: nie 
 

Doba realizácie zákazky:  max. 60 dní 
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III. Podmienky účasti a kritériá výberu: 
 

1. Podmienky účasti: 

 Oprávnenie na dodanie predmetu zákazky 
o  uchádzač priloží k ponuke oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky  

(živnostenský list alebo výpis z obchodného registra v závislosti od právnej formy) 
alebo uvedie IČO na základe ktorého bude v príslušnom registri na internete overené 
aktuálne oprávnenie 

o predmet zákazky pokrýva napr. oprávnenie na poskytovanie poradenských služieb 
v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, mimoškolské vzdelávacie služby a pod.,   

 Prax v oblasti vzdelávania dospelých min. 3 roky u každého zapojeného odborníka 
o  uchádzač v rámci ponuky uvedie údaj o dĺžke praxe min 2 odborníkov,  ktorí sa budú 

na zákazke podieľať  

 

2. Kritériá hodnotenia:  
 Kritérium hodnotenia ponúk: cena (v EUR s DPH) 
 Doplnkové kritérium: v prípade rovnakej cenovej ponuky bude vybraný dodávateľ 

s väčšími skúsenosťami s prácou v oblasti vzdelávania dospelých (víťazná ponuka bude 
tá, v ktorej bude uvedený vyšší počet rokov praxe) 

 
 

IV.  Obsah a použitie cenovej ponuky 
 
1. Kalkulácia ponúknutej ceny /rozpočet podľa poskytnutého vzoru – Príloha č. 1 
 

2. Obsah cenovej ponuky 
      Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: 

 Kontaktné údaje vrátane tel.čísla, ktoré bude možné použiť na overenie ponuky pri kontrole 
podkladov prieskumu trhu a e-mail na ďalšiu komunikáciu 

 meno pracovníka, ktorý spracoval ponuku, 

 doklady k splneniu podmienok účasti 
o Oprávnenie na poskytovanie predmetu obstarávania – kópia živnostenského listu 

alebo výpisu z obchodného registra alebo IČO, podľa ktorého bude oprávnenie 
overené v príslušnom registri na internete 

o odbornú spôsobilosť preukazuje uvedením požadovaných informácií formou čestného 
prehlásenia v cenovej ponuke alebo v životopise osôb zapojených d realizácie 
zákazky. V prípade, že o zákazku prejaví záujem právnická osoba, uvedie v ponuke 
konkrétne meno osoby, ktorá bude služby zabezpečovať a preukáže jej spôsobilosť 
predložením vlastnoručne podpísaného profesného životopisu.  

 Ponúkanú konečnú cenu za uvedený rozsah a druh služieb  
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách takto:  

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v 
zložení:  

- navrhovaná celková cena bez DPH, 
- výška DPH pri sadzbe 20% 
- navrhovaná celková cena vrátane DPH.  

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu, pričom v stĺpci DPH uvedie 
číslo „nula“. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní slovne.  

 

Pre zjednodušenie práce na ponuke môžete použiť priložený formulár (príloha č. 1 výzvy), 
ktorý upravte a doplňte podľa skutočnosti. 

 

Ponúknutá cena zohľadňuje všetky náklady súvisiace s vykonaním identifikácie a zhodnotenia 
úrovne kompetencií dospelých na cieľovom území pre potreby realizácie projektu a tvorby 
vzdelávacích programov. 
Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Uchádzačom 
určená cena je maximálna. Cenu nie je možné dodatočne prekročiť a meniť. Cena musí 
zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa služieb, vrátane cestovných nákladov, nákladov 
súvisiacich s používaním telefónov, internetu a kancelárskej techniky (kopírovanie a skenovanie 
materiálov) vrátane nákladov na spracovanej a vydanie spracovanej analýzy. 

http://www.minedu.gov.sk/
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3. Predložená cenová ponuka bude použitá: 

 na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

 v prípade, ak všetky predložené ponuky splnia limit pre zákazku s nízkou hodnotou (v súlade 
s § 5 ods. 4 Zákona č. 343/205 Z.z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení), bude táto 
ponuka použitá aj na vyhodnotenie ponúk za účelom uzavretia zmluvy s vybraným 
uchádzačom. V takom prípade si verejný obstarávateľ mailom overí platnosť ponuky aj pre 
tento účel bez potreby jej nového spracovania a zasielania. 

 O výsledkoch budú uchádzači informovaní písomne mailom po odsúhlasení výsledkov výberu 
dodávateľa vedením školy. 

 
 
V. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob preloženia ponuky: 
 
Ponuky sa prijímajú v lehote do 03.07.2018 do 10:00 hod.  
 

Cenovú ponuku alebo informáciu o nepodaní ponuky doručte: 

 osobne alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov,  

 alebo  elektronicky na adresu: vo.sosstropkov@gmail.com    
Upozornenia: V prípade zasielania poštou nie je rozhodujúci dátum podania na pošte, ale fyzické 
doručenie ponuky na uvedenej adrese. Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do 
vyhodnocovania.  
V prípade zasielania ponuky poštou na obálku uveďte: Analýza vzdelávacích potrieb - 
NEOTVÁRAŤ 
 

 
VI. Zmluva:  

1. S vybraným dodávateľom bude uzavretá zmluva o poskytnutí služieb podľa obchodného 
zákonníka 

2. Doba trvania zmluvného vzťahu: od schválenia výberu dodávateľa a podpisu zmluvy do 
naplnenia predmetu zmluvy, najneskôr do 60 dní od podpisu zmluvy 

3.   Vybrané dôležité časti z obchodných podmienok (budú súčasťou uzavretej zmluvy): 

 Uvedená cena obsahuje všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zmluvy a dodávateľ 
nemá nárok na pokrytie ďalších nákladov priamo súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

 Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe platby za plnenie predmetu zmluvy takto: 

 50% z celkovej zmluvnej ceny po predložení pracovnej verzie vyhodnotenia analýzy 
vzdelávacích potrieb na odsúhlasenie, resp. spripomienkovanie objednávateľovi (ešte 
pred publikovaním spracovaného materiálu) 

 50% z celkovej zmluvnej ceny po odovzdaní výstupov práce (analýzy vzdelávacích potrieb 
cieľových skupín v tlačenej i softvérovej forme) a podpísaní preberacieho protokolu 
oprávnenou osobou  

 Všetky platby dohodnuté v tomto článku Zmluvy budú splatné v lehote 14 dní od doručenia 
faktúry na základe platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu 
doručených objednávateľovi dodávateľom. Dodávateľ berie do úvahy spôsob preplácania 
oprávnených výdavkov projektu a prípadné omeškanie platby nebude penalizovať. 

 Spracovaný materiál sa stáva majetkom dodávateľa zaplatením celej dohodnutej ceny. 

 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať služby osobne, príp. osobami, u ktorých preukázal ich 
odbornú spôsobilosť požadovanú v rámci verejného obstarávania, predložením ich životopisu 
objednávateľovi. 

 Zmluva sa uzatvára v rámci projektu s názvom  „Vzdelávanie = úspech v zamestnaní“, 
ITMS: 312011F673, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov štátneho 
rozpočtu a vlastných zdrojov. 

 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných 
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zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 
OPĽZ/115/2018  a poskytnúť im  všetku potrebnú súčinnosť. 

 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zúčastnenými stranami a účinnosť dňom jej 
zverejnenia na internete v súlade s platnou legislatívou. 

 
 
VI. Iné: 
 

 Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač. 

 Verejné obstarávanie je realizované v rámci projektu s názvom  „Vzdelávanie = úspech v 
zamestnaní“, ITMS: 312011F673, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov 
štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. 

 
 
 
 

 

Spracovala Ing. Eva Bitarovská 
Pracovník pre verejné obstarávanie 
 
 
V Stropkove, dňa 22.06.2018        
 
 
   
 
 
 
                             ........................................................... 
                                                                                                Ing. Daniel Soóš, riaditeľ školy 

 
 

 
 

 

http://www.minedu.gov.sk/


 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje.  www.minedu.gov.sk    
  Strana 6 

Príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky 

 

CENOVÁ  PONUKA 
 

na zákazku: „Identifikácia vzdelávacích potrieb v rámci projektu:  
Vzdelávanie = úspech v zamestnaní“ 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie : Stredná odborná škola 
Sídlo organizácie: Hlavná 6, 091 01 Stropkov 
IČO: 00398861 
Č. tel.: 054 7181500 
e- mail: vo.sosstropkov@gmail.com 

 
Identifikačné údaje uchádzača: 

Názov firmy:  
Sídlo firmy:  
IČO:  
IČ DPH:  SK...... alebo „nie som platcom DPH“ 
Kontaktná osoba:   
Č. tel.:  
e- mail:  

 
Splnenie podmienky účasti: 

 Oprávnenie na dodanie predmetu zákazky 
o V prílohe kópia oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky (živnostenský list alebo 

výpis z obchodného registra v závislosti od právnej formy) / oprávnenie na predmet 
zákazky je možné overiť na základe uvedeného IČO v príslušnom registri na internete 
overené aktuálne oprávnenie 

o ponechajte len jednu z možnosti 

 Prax v oblasti vzdelávania dospelých min. 3 roky u každého odborníka 
o Čestne prehlasujem, že máme k dispozícii týchto odborníkov v oblasti vzdelávania 

dospelých: 1. ....meno....., ktorý má ?? rokov praxe a 2. ....meno ...., ktorý sa 
vzdelávaniu dospelých venuje ?? rokov.   

o * uveďte mená a skutočný počet rokov praxe  

 
Ponúknutá cena: 
 

Názov predmetu zákazky Cena bez DPH 
DPH 

(20%) 
Celková cena s 

DPH 

Identifikácia vzdelávacích potrieb 
v rámci projektu: Vzdelávanie = 
úspech v zamestnaní 

   

      Pozn.: údaje sú v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta 

 
V ......................... dňa .........2018 
 
                                                                                           ..................................................... 

Meno a prac.pozícia 
Prílohy: 
Kópia oprávnenia na dodanie predmetu zákazky 
Vlastnoručne podpísané životopisy 

http://www.minedu.gov.sk/

