Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica

VÝZVA
na predloženie ponuky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie
služieb „Školenia pre zvyšovanie kompetencií“
(ďalej aj len „výzva)
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o VO) sa táto zákazka bude realizovať postupom podľa §9 ods.9

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z.
Názov organizácie: Evanjelické gymnázium
Sídlo organizácie:
Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:
PaedDr. Slavomír Hanuska, riaditeľ školy
IČO:
30232171
DIČ:
2021116273
Kontaktná osoba:

PaedDr. Slavomír Hanuska
email: evg@stonline.sk
Telefón: 0917 430 552

2. Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov – Obchodný zákonník.
3. Názov predmetu obstarávania:
Poskytnutie služieb: „Školenia pre zvyšovanie kompetencií“.
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 80.40.00.00-8; 80.51.00.00-2; 80.53.00.00-8
5. Opis predmetu obstarávania:
Dodávateľ zabezpečí celkovo tri školenia. Celkový rozsah školení je 72 hodín.
Počet frekventantov je 22. Školenia musia byť realizované prezenčne v priestoroch školy.
5.1 Prezenčné školenie Elearning vo výchovno-vzdelávacom procese SS,
Školenia sa zúčastní 22 pedagógov. Počet hodín na jedného účastníka je 24. Cena musí zahŕňať
kurzovné, náklady lektora, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné materiály.
5.2 Prezenčné školenie Metodika práce s hlasovacím zariadením,
Školenia sa zúčastní 22 pedagógov. Počet hodín na jedného účastníka je 8. Cena musí zahŕňať
kurzovné, náklady lektora, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné materiály.
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5.3 Prezenčné školenie Interaktívna tabuľa a digitálne meracie zariadenia,
školenia sa zúčastní 22 pedagógov, počet hodín na jedného účastníka je 40. Cena musí zahŕňať
kurzovné, náklady na lektora, náklady na testovanie a vydanie certifikátu, študijné materiály.

1. Školenie Elearning vo výchovno-vzdelávacom procese SS
Účel: Kurz frekventantom umožní pochopiť spôsob vytvárania a používania elearningových kurzov.
Účelom tohto kurzu je naučiť učiteľov vytvárať elearningové kurzy pre žiakov školy určené na
prehlbovanie a upevňovanie učiva.
Metódy: vzdelávanie sa bude realizovať prezenčnou formou a praktickým nácvikom v priestoroch
školy (v učebni výpočtovej techniky).
Výstupy: Po úspešnom ukončení kurzu dostanú absolventi osvedčenie (certifikát).

Profil absolventa:
Absolvent tohto programu kontinuálneho vzdelávania si rozšíri vedomosti o možnostiach
využívania e-learningových aplikácií v edukačnom procese, bude vedieť spracovať v softvérovom
prostredí jednoduché aplikácie.

2. Školenie Metodika práce s interaktívnym hlasovacím zariadením
Účel: Rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti moderných
didaktických interaktívnych technológií.




Rozšíriť vedomosti o možnostiach interaktívnych zariadení a technológií a ich významom vo
výchovno-vzdelávacom procese (hlasovacie zariadenia, zariadenia pre meranie a analýzu
v interaktívnom prostredí, interaktívna kniha).
Rozšíriť zručnosti pedagogických zamestnancov pri práci s interaktívnymi didaktickými
technickými zariadeniami.
Vedieť uplatniť interaktívne technológie vo výchovno-vzdelávacom procese v rámci svojej
odbornosti na príslušnom stupni vzdelávania.

Metódy: vzdelávanie sa bude realizovať prezenčnou formou a praktickým nácvikom v priestoroch
školy (v učebni výpočtovej techniky).
Výstupy: Po úspešnom ukončení kurzu dostanú absolventi osvedčenie (certifikát).

Profil absolventa:
Absolvent tohto programu kontinuálneho vzdelávania si rozšíri vedomosti o možnostiach
využívania interaktívnych technológií v edukačnom procese, bude vedieť pracovať v softvérovom
prostredí týchto zariadení.
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3. Školenie Interaktívna tabuľa a digitálne meracie zariadenia
Účel: Účastníci sa oboznámia s princípmi hardwaru a softwaru interfejsovej jednotky na zber dát,
naučia sa ovládať aplikácie interfejsovej jednotky, ovládať pripájanie, nastavovanie a kalibrovanie
rôznych senzorov k interfejsovej jednotke, prakticky získavať, spracovávať a vyhodnocovať namerané
dáta, používať interfejsovú jednotku samostatne, v laboratóriu aj v teréne, ako aj ovládať jej
pripojovanie k počítaču. Rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v
oblasti moderných didaktických interaktívnych technológií a interaktívnej tabule.




Rozšíriť vedomosti o možnostiach interaktívnych zariadení a technológií a ich významom vo
výchovno-vzdelávacom procese (interaktívna tabuľa, vizualizér,)
Rozšíriť zručnosti pedagogických zamestnancov pri práci s interaktívnou tabuľou
Vedieť uplatniť interaktívnu tabuľu a interaktívne technológie vo výchovno-vzdelávacom
procese v rámci svojej odbornosti na príslušnom stupni vzdelávania.

Metódy: vzdelávanie sa bude realizovať prezenčnou formou a praktickým nácvikom v priestoroch
školy.
Výstupy: Po úspešnom ukončení kurzu dostanú absolventi osvedčenie (certifikát).
Profil absolventa: Účastníci bude pozbať základné princípy hardwaru a softwaru interfejsovej
jednotky na zber dát, naučí sa ovládať aplikácie interfejsovej jednotky, ovládať pripájanie,
nastavovanie a kalibrovanie rôznych senzorov k interfejsovej jednotke, prakticky získavať,
spracovávať a vyhodnocovať namerané dáta, používať interfejsovú jednotku samostatne, v
laboratóriu aj v teréne, ako aj ovládať jej pripojovanie k počítaču. Absolvent bude vedieť nastaviť
a kalibrovať interaktívnu tabuľu a využiť softvér interaktívnej tabule na vyučovaní na svojom
predmete.

6. Cena:
Predpokladaná cena zákazky „Školenia pre zvyšovanie kompetencií“ je 7854 EUR s DPH. Cena za
poskytnuté služby musí obsahovať všetky náklady uchádzača.
Predpokladaná hodnota zákazky (7854 EUR EUR s DPH) vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle
poskytuje rovnaká alebo porovnateľná služba definovaná v predmete obstarávania. Cena je
obvyklá v danom mieste a čase, stanovaná na základe priezkumu prostredníctvom elektronickej
pošty.
Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.

7. Miesto poskytovania predmetu zákazky:
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
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8. Rozdelenie predmetu: Nie
9. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
10. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytovania služieb:
Od podpisu zmluvy počas trvania projektu. Trvanie projektu: marec 2014 – august 2015,
v celkovej dĺžke 18 mesiacov.
11. Lehota viazanosti ponúk: do 1.3.2015.
12. Podmienky účasti uchádzačov:


Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného
postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písmeno
f) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2
písmeno e) alebo ekvivalentnými dokladmi, resp. dokladmi podľa ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení
poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.
13. Obsah ponuky :
 Cenová ponuka vypracovaná podľa štruktúry uvedenej v bode 6;
 Dokumenty slúžiace k splneniu podmienky účasti uvedené v bode 12;
 Identifikácia uchádzača.
14. Lehota na predkladanie ponúk:
 lehota na predkladanie ponúk je do: 30.7.2014, 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí
byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej
pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je možné predložené
ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých
chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk;
 adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy;
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR s DPH;
 obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom
obstarávania „Školenia pre zvyšovanie kompetencií“, ako aj obchodným menom a sídlom
obstarávateľa a uchádzača.
15. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena - 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH. Kritériom na hodnotenie ponúk
je: najnižšia celková cena za poskytovanie služieb.
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16. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu
a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľ prostredníctvom projektu s názvom:
Profilácia jediného existujúceho anglického a nemeckého bilingválneho štúdia v sídle
Banskobystrického samosprávneho kraja na prírodné a technické vedy, “ spolufinancovaného
z Európskeho sociálneho fondu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. NFP 135/2014/1.1/OPV (ďalej aj len „Zmluva o NFP“) (objem finančných prostriedkov
vyčlenených pre projekt:175 292,27 EUR, poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR). Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po poskytnutí
služby, alebo jej častí na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako
21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená v podpísanej zmluve
je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby.
17. Doplňujúce informácie:
1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ poverí zodpovednú osobu na
vyhodnotenie ponúk.
2) Lehota na oznámenie vybranej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi
v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
3) Zodpovedná osoba na vyhodnotenie ponúk začne svoju činnosť pre účely hodnotenia
splnenia podmienok účasti ako aj vyhodnotenia najúspešnejšej ponuky dňa 30.7.2014
o 12.30 hod. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu na poskytnutie služby. Víťaz bude o svojom
víťazstve upovedomený písomne a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.
4) Verejný obstarávateľ do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk upovedomí písomne
účastníkov obstarávania, ktorí v obstarávaní neuspeli, že ich ponuky sa odmietli, s uvedeným
dôvodu a obchodným meno úspešného uchádzača.
5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 nebude predložená ani jedna ponuka.
6) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Banskej Bystrici, dňa 22.7.2014
PaedDr. Slavomír Hanuska
riaditeľ

