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Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 

Názov zákazky: Vzdelávacie aktivity 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Názov obstarávateľa:  Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 
Sídlo obstarávateľa:  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 
V zastúpení:    Ing. Ján Godály, riaditeľ školy 
IČO:      00399817 
 
2. Predmet zákazky: Realizácia nasledujúcich školení v rámci realizácie projektu:  
 
Číslo a názov položky Maximálna cena Špecifikácia  

1. Využitie modernej didaktickej 
techniky 

1 050,00 €

Školenie pre 35 pedagógov. Účastníci získajú teoretické a praktické 
informácie a zručnosti, ktoré im pomôžu pri efektívnej práci na 
moderných IKT technológiách, naučia sa aplikovať získané 
vedomosti do praxe, s minimálnym rozsahom 8 hodín. Školenie 
bude zamerané na používanie didaktických pomôcok 
zaobstaraných pre predmetný projekt a budú sa využívať aj 
samotnými žiakmi školy, a to dataprojektor, skener, 
veľkoformátovú tlačiareň, tlačiareň, fotoaparát. Získané teoretické 
vedomosti a praktické zručnosti jednotliví pedagógovia budú 
využívať vo vyučovacom procese so žiakmi študujúci v odbore 
staviteľstvo so zameraním na navrhovanie a realizáciu sklonitých 
striech. Cena zahŕňa kurzovné a náklady na vydanie certifikátu. 
Predpokladaná realizácia: V dvoch 4-hodinových celkoch 
v priestoroch školy so začiatkom v čase 14:30 – 15:00. 

2. Najnovšie prístupy vo 
vzdelávaní 

2 800,00 €

Školenie pre 2 skupiny po 17 a 18 pedagógov. Účastníci získajú 
teoretické a praktické informácie a zručnosti, ktorými si rozšíria 
pedagogické a andragogické prístupy súčasného vzdelávacieho 
procesu, naučia sa aplikovať získané vedomosti do praxe, s 
minimálnym rozsahom 8 hodín. Zamerané hlavne na prezentáciu 
práce s interaktívnou tabuľou a využitie vo vyučovacom procese 
všetkých predmetov vzdelávacieho charakteru. Získané teoretické 
vedomosti a praktické zručnosti jednotliví pedagógovia budú 
využívať vo vyučovacom procese so žiakmi študujúci v odbore 
staviteľstvo so zameraním na navrhovanie a realizáciu sklonitých 
striech. Cena zahŕňa kurzovné, náklady na vydanie certifikátu, 
študijné materiály. Podmienkou realizácie je prinesenie vlastnej 
interaktívnej tabule.  
Predpokladaná realizácia: V dvoch 4-hodinových celkoch pre 
každú skupinu v priestoroch školy so začiatkom v čase 14:30 – 
15:00. 
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3. Rozvoj počítačových zručností 
v oblasti grafických systémov 
využívaných pri navrhovaní 
krovov a striech 

1 200,00 €

Školenie pre 3 učiteľov odborných predmetov na špecializovaný 
softvér potrebný pre navrhovanie striech SEMA - Paket pro škoIy 
(SEMA-Krov / SEMA-Dřevostavby / SEMA-Schody). Získané 
praktické zručnosti budú pedagogickí zamestnanci uplatňovať pri 
vyučovaní navrhovania konštrukčných systémov sklonitých striech 
v ročníkových prácach žiakov odboru staviteľstvo so zameraním na 
navrhovanie a realizáciu sklonitých striech. Rozsah školenia: 
minimálne 24 hodín. Cena zahŕňa kurzovné, náklady na testovanie 
a vydanie certifikátu, študijné materiály.  
Predpokladaná realizácia: V 8-hodinových celkoch so začiatkom 
7:00 – 7:30, môže byť aj súvisle, môže sa zakomponovať sobota 
a prázdniny, v priestoroch školy. 

4. Školenie z odborných 
predmetov 

7 200,00 €

Školenie s celkovou časovou dotáciou 18 vzdelávacích dní. 1 
vzdelávací deň = 8 hodín. Školenie rozdelené na jednotlivé oblasti 
odbornej problematiky navrhovania, technológie, ekonomiky 
a realizácie konštrukčných systémov sklonitých striech. Odborná 
problematika je rozdelená do samostatných tém školení:  
- konštrukčné systémy sklonitých striech, určený pre učiteľov 
odborných predmetov so zameraním na navrhovanie a konštrukciu 
v trvaní minimálne 6 vzdelávacích dní pre minimálne 6 učiteľov, 
poplatok na osobu za príslušnú časť vzdelávacieho modulu bude 
max. 510,- €, 
- strešné plášte sklonitých striech, určený pre učiteľov odborných 
predmetov so zameraním na navrhovanie a technológie v trvaní 
minimálne 3 vzdelávacie dni pre minimálne 4 učiteľov, poplatok na 
osobu za príslušnú časť vzdelávacieho modulu bude 255,- €, 
- tepelné a zvukové izolácie sklonitých striech, určený pre učiteľov 
odborných predmetov so zameraním na navrhovanie a technológie 
v trvaní minimálne 3 vzdelávacie dni pre minimálne 4 učiteľov, 
poplatok na osobu za príslušnú časť vzdelávacieho modulu bude 
max. 255,- €, 
- rozpočtovanie stavebných prác strešných konštrukcií, určený pre 
učiteľov odborných predmetov so zameraním na rozpočtovanie  a 
ekonomickú stránku v trvaní minimálne 2 vzdelávacie dni pre 
minimálne 4 učiteľov, poplatok na osobu za príslušnú časť 
vzdelávacieho modulu bude max. 185,- €, 
- realizácie prác, ochrana a údržba konštrukcií sklonitých striech, 
určený pre učiteľov odborných predmetov so zameraním na 
technologické práce pri realizácii, použitie stavebných materiálov a 
bezpečnosť a ochrana pri práci v trvaní minimálne 4 vzdelávacie 
dni pre minimálne 4 učiteľov, poplatok na osobu za príslušnú časť 
vzdelávacieho modulu bude max. 340,- €. 
Získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti učitelia budú 
uplatňovať v odborných predmetoch v študijnom odbore staviteľ-
stvo so zameraním na navrhovanie a realizáciu sklonitých striech. 
Predpokladaná realizácia: V 8-hodinových celkoch so začiatkom 
7:00 – 7:30, môže byť aj súvisle, môže sa zakomponovať sobota 
a prázdniny, v priestoroch školy. 

5. Individuálny koučing 2 000,00 €

Tréning pre 5 skupín po 2 pedagógov so psychológom zameraný na 
individuálne potreby účastníkov, zvládanie stresových situácií, 
riešenie individuálnych potrieb žiaka, interpersonálne vzťahy na 
pracovisku, asertívna komunikácia so subjektmi vstupujúcimi do 
pedagogického procesu a podobne. Rozsah koučingu: min. 16 
hodín pre každú skupinu. Získané pedagogicko-psychologické 
poznatky a postupy budú pedagogickí zamestnanci uplatňovať v 
pedagogickom procese v rámci študijného odboru staviteľstvo so 
zameraním na navrhovanie a realizáciu sklonitých striech. Cena 
zahŕňa kurzovné, náklady na vydanie certifikátu, študijné 
materiály. 
Predpokladaná realizácia: V 4-hodinových celkoch v priestoroch 
školy so začiatkom v čase 14:30 – 15:00. 
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6. Digitálne zručnosti formou e-
learningu 

3 500,00 €

Školenie pre 35 pedagógov. Účastníci získajú teoretické a praktické 
informácie a zručnosti, ktorými si rozšíria zručnosti pri využívaní 
IKT technológií formou e-learningu, naučia sa aplikovať získané 
vedomosti do praxe. Získané teoretické vedomosti a praktické 
zručnosti jednotliví pedagógovia budú využívať vo vyučovacom 
procese so žiakmi študujúci v odbore staviteľstvo so zameraním na 
navrhovanie a realizáciu sklonitých striech. Školenie bude mať časť 
dištančnou formou a časť prezenčnou formou. Cena zahŕňa 
kurzovné, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné 
materiály. 
Predpokladaná realizácia: 4-hodinový celok v priestoroch školy so 
začiatkom v čase 14:30 – 15:00, zvyšok dištančne min. 40 hodín. 

 
3. Kódy CPV:  
80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby 
80500000-9 Školiace (výcvikové) služby 

 
4. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Vzdelávanie, projekt Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo, kód ITMS: 
26110130639, a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
 
5. Elektronická aukcia: nepoužije sa. 
 
6. Miesto dodania tovaru/služby: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 
Trnava. 
 
7. Predloženie ponuky: Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, ktorú zašle poštou na adresu školy. Obálku s cenovou 
ponukou označí predmetom „Súťaž – Vzdelávacie aktivity“. Ponuky je potrebné doručiť najneskôr 21. 07. 2014 do 10:00. 
Uchádzač preukazuje oprávnenie dodávať požadovaný tovar dokladom o oprávnení poskytovať službu (napr. kópiou výpisu 
z Obchodného alebo Živnostenského registra). 
 
8. Obsah ponuky: Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

– identifikačné údaje o uchádzačovi (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, 
priezvisko štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH v prípade, že je dodávateľ platcom 
DPH, kontaktné telefónne číslo/e-mail), 

– ponúknutú cenu za jednotlivé položky (vrátane DPH), 
– podrobnú špecifikáciu ponúkaného tovaru/služieb na priloženom formulári, 
– dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži. 

Uchádzač nemusí poskytnúť ponuku na celú zákazku, vyhodnocované budú všetky časti samostatne.  
 
9. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka za každú časť zákazky samostatne. 
Štruktúra  hodnotiaceho kritéria: 20 % akreditácia, 80 % cena. 
20 % Akreditácia: Ak je vzdelávanie akreditované, získa zaň uchádzač 20 bodov, ak nie je akreditované, získa 0 bodov, ak je 
akreditovaná len jeho časť, získa pomernú časť z 20 bodov (príklad: Vzdelávanie v rozsahu 32 hodín, akreditovaná je časť 
s rozsahom 16 hodín, získa 16 / 32 x 20 bodov = 10 bodov.). 
80 % Cena: Najnižšia cena získa hodnotenie 80 bodov, ostatné pomerne z 80 bodov (príklad: Najnižšia cena je 900 € – získa 80 
bodov, cena 1000 € získa 900 / 1000 x 80 bodov = 72 bodov, cena 2000 € získa 900 / 2000 x 80 bodov = 36 bodov.). 
Úspešnou sa stane ponuka, ktorá získa najvyšší počet bodov. 
V prípade rovnosti dvoch najvyšších počtov bodov pri niektorej časti budú uchádzači, ktorí predložili najnižšie ponuky, 
opätovne vyzvaní na úpravu ceny vo svojej ponuke smerom nadol, kým sa nerozhodne. V prípade, že žiaden z uchádzačov 
nezníži svoju ponuku, rozhodne sa žrebom. 
 
10. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, v platnom znení. Záujemcom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€). Uchádzač je povinný do 
celkovej ceny zahrnúť aj všetky ostatné náklady spojené s poskytovaním služieb. Cena musí byť konečná. 
 
11. S úspešnými uchádzačmi budú uzavreté zmluvy o poskytovaní služieb. 
 
12. Rámcové obchodné podmienky: 
a) Prílohou faktúry musia byť dodacie listy potvrdené oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa a dodávateľa. 
b) Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je min. 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi.  
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c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celé predpokladané množstvo predmetu zákazky. 
d) Termíny jednotlivých vzdelávaní budú dohadované individuálne s ohľadom na možnosti verejného obstarávateľa.  
 
13. 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 požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
– ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
 

          Ing. Ján Godály, riaditeľ školy


