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Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava 

                                                                                                   
                                                                                        
  
 
 
 

 
 

 
Váš list/ zo dňa                                      Naše číslo                                          vybavuje/č. tel.                              TT  /dátum 

Ing. Marcel Chrvala / 033 5521107                3.02.2014 
 
Vec: 
ZÁKAZKA  S NÍZKOU HODNOTOU -  výzva na predloženie ponuky :   
Špecializované služby „Verejné obstarávanie“   na výber dodávateľa vzdelávacích aktivít, 
materiálu a IKT techniky pre projekt Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo  
realizovaných pomocou elektronickej aukcie 
a „Externý manažér monitoringu“  pre projekt Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M 
staviteľstvo 

 
                          Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 
Trnava,  IČO: 00399817, ktoré je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1) písm. d, zákona 
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) v znení neskorších predpisov, Vás  v súlade s § 9, odstavec 9 – zadávanie 
zákaziek s nízkymi hodnotami  
                              

vyzýva 
 
na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie  špeciálnych služieb 
Špecializované služby  
„Verejné obstarávanie“   na výber dodávateľa vzdelávacích aktivít, materiálu a IKT techniky pre 
projekt Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo  realizovaných pomocou 
elektronickej aukcie 
a 
„Externý manažér monitoringu“  pre projekt Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M 
staviteľstvo 

   
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča  
IČO: 00399817 
Sídlo organizácie: Lomonosovova 7, Trnava 
Kontaktná osoba :  Ing. Marcel Chrvala, zástupca riaditeľa školy 
Telefón /fax: 0335521107 
E-mail: chrvala@spslomontt.sk 
Internetová stránka: www.spsstt.sk 
 
2. Predmet zákazky: 
Názov predmetu zákazky:  špeciálne služby – Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 
v rámci  výberu dodávateľa Vzdelávacích aktivít, materiálu a IKT techniky pre projekt Modernizácia 
vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo, realizovaných pomocou elektronickej aukcie. 
 
 
Opis služby „Verejné obstarávanie“: Poskytnutie služby bude pozostávať z nasledovných činností: 
 

1.0 určenie postupu zadávania súťaže v nadväznosti na druh a predpokladanú  cenu predmetu 
zákazky a charakteru, 

1.1 vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 
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1.2 určenie podmienok účasti na základe § 26, 27, 28 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, 

1.3 analýza odberov jednotlivých odberných miest a návrh optimalizovaného súťažného kľúča pre 
spôsob vyhodnotenia na ekonomicky najvýhodnejšie riešenie, 

1.4 príprava zmluvy na dodávku vzdelávacích služieb, IKT technológií a materiálu, 
1.5 spracovanie súťažných podkladov podľa  § 34 Zákona o VO č. 25/2006 Z. z., podmienok 

účasti, súťažných podkladov, alebo poskytnutie inej sprievodnej dokumentácie pre účastníkov 
verejného obstarávania 

1.6 z poverenia Objednávateľa zostavenie komisie na vyhodnotenie ponúk, 
1.7 odborný dohľad nad formálnou stránkou priebehu procesu otvárania obálok a vyhodnocovania 

procesu verejného obstarávania, 
1.8 spracovanie a vedenie požadovanej dokumentácie (zápisnice z otvárania obálok, 

vyhodnocovanie ponúk, vybavovanie ďalšej korešpondencie – žiadosti o vysvetlenie 
uchádzačom, alebo záujemcom, oznámenie o poradí úspešnosti, kompletizácia  písomnej 
dokumentácie, 

1.9 realizácia expertnej elektronickej aukcie s viac súťažnými kritériami a %-tuálnymi váhami, 
vydanie protokolov o priebehu a výsledku e-aukcie, 

1.10 komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie, 
1.11 oznámenie o ukončení verejného obstarávania, 
1.12 odovzdanie kompletnej dokumentácie o VO v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.  na výber 

dodávateľa na poskytnutia služieb  preberacím protokolom. 
 
Číselný kód CPV:  80400000-8, 48151000-1, 30000000-9, 39162110-9 
 
Opis služby „Externý manažér monitoringu“:  
Poskytnutie služby bude pozostávať z nasledovných činností: 

1. kontrola súladu realizácie aktivít a ich výstupov so zmluvou,  
2. kontrola dodržiavania časového harmonogramu projektu,  
3. kontrola úplnosti projektovej dokumentácie a jej súlad so zmluvou o NFP,  
4. vypracovanie monitorovacej správy.  

 
Predpokladaný počet hodín na výkon externého manažéra monitoringu - 80. 
 
Číselný kód CPV: 79000000-4 
 
Doplnkový slovník doplnkového obstarávania CPV:  QB04-8 Pre súťažné právo 
 
3) Typ zákazky  a druh zmluvy 
Zákazka na poskytnutie služby v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní – 
mandátna alebo príkazná zmluva. 
 
4) Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov rozpočtovej kapitoly verejného obstarávateľa a NFP. 
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy. Platba bude realizovaná na základe 
predloženej faktúry odsúhlasenej objednávateľom po ukončení procesu verejného obstarávania na 
základe preberacieho protokolu. Splatnosť faktúr do 14 dní po doručení. 
 
5) Miesto a termín  predmetu zákazky : 
Lomonosova 7, Trnava 
Dĺžka trvania zmluvy:  max. do 31. 07. 2015 
 
6) Platnosť ponuky: 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 
verejným obstarávateľom stanovená do 31. júla 2015.  
 
7) Vysvetľovanie podmienok: 
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo 
záujemcov požiadať o ich vysvetlenie na mieste a  u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 1. výzvy. 
 
8) Vyhotovenie a jazyk ponuky: 
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Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka 
a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Doklady a oprávnenia 
potvrdzujúce spôsobilosť podnikať v danom odvetví predkladajte ako kópie bez nutnosti úradného 
overenia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyžiadať k nahliadnutia od víťaza aj originály, alebo 
úradne osvedčené kópie. 
 
9) Obsah ponuky: 
-   predloženie cenovej ponuky vo vyplnenej prílohe formátu Microsoft Exel s názvom: Marketingový 
prieskum – Expertné VO NFP – list VO, pre predloženie cenovej ponuky na Externého manažéra 
monitoringu použite tabuľku v liste EMM, 
-   predloženie  dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky:  
- verejné obstarávanie, elektronické aukcie (výpis z Obchodného registra SR alebo Živnostenského 
registra SR). 
-   predloženie  dokladu o oprávnení vykonávať verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla 
(kópia dokladu, vystaveného Úradom pre verejné obstarávanie), 
-   predloženie  dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky: 

- Externý manažér monitoringu - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
(výpis z Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR). 
 

 
10. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Navrhovaná  cena musí byť stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Uchádzač predloží ponuku za špeciálne služby Centrálneho verejného 
obstarávania: 
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.  
 
11. Predkladanie ponúk: 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený  s nasledovnými údajmi : 

- adresu verejného obstarávateľa: 
- Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava 
- adresu uchádzača 

- označenie „VO – TT NFP“ 
 
12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky je možne doručiť poštovou zásielkou na adresu: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana 
Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava, alebo osobne u Ing. Marcela Chrvalu na adrese 
ako v predchádzajúcom tohto odseku v termíne do:  
10. februára  2014 do 12.00 hod. 
 
13. Preskúmanie ponúk: 
Do procesu vyhodnotenia ponúk budú zaradené len tie ponuky, ktoré obsahujú všetky náležitosti 
uvedené v bode 9. 
 
14. Hodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk na obstaranie špecializovaných služieb v procese VO je 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka pričom jednotlivé kritériá sú uvádzané v prílohe: 
Marketingový prieskum expertné VO NFP 
 
V cene musia byť zahrnuté všetky poplatky a náklady súvisiace s kompletným zabezpečením procesu 
spoločného verejného obstarávania na zabezpečenie dodávky vzdelávacích služieb, obstaranie IKT 
technológií a materiálu. 
 
Max. počet bodov  sa pridelí ponuke  s najnižšou cenou v € bez DPH. Pri ostatných ponukách sa 
počet bodov (stanovený na dve desatinné miesta) určí úmerou. Hodnotenie ceny v € bez DPH sa 
vyjadrí ako podiel najnižšej ceny v € bez DPH platnej ponuky a  ceny v € bez DPH príslušnej ponuky 
prenásobenej maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt 
vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. 
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15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Úspešnému uchádzačovi bude doručená informácia, že jeho ponuka sa prijíma  a  ostatným 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich 
ponúk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo žiadať od víťazného uchádzača zoznam referencií. 
 
16. Ďalšie informácie obstarávateľa      
Ďalšie podmienky a spôsob financovania služieb budú zmluvne dohodnuté s úspešným uchádzačom. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk  a súťaž zrušiť. 
 
     
 

Ing. Marcel Chrvala 
                                                                       zástupca riaditeľa školy  

 
 

                                                           
 
telefón                                    e-mail                                       internet                           IČO 
033/5521107                 chrvala@spslomontt.sk                       www.spsstt.sk                     00399817  


