BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Stredná priemyselná škola
Jozefa Murgaša
Banská Bystrica

Projekt „AMOS - inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J.Murgaša
Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce“
je spolufinancovaný Európskou úniou / ESF
ITMS: 26110130535

dopytovo-orientovaný projekt

Banská Bystrica, 31.01.2014

VEC:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
V rámci projektu s názvom „AMOS - inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J.Murgaša Banská
Bystrica na základe požiadaviek trhu práce“, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho
rozpočtu a vlastných zdrojov, realizujeme výber dodávateľa nižšie špecifikovaných služieb:
Identifikácia obstarávateľskej organizácie:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
000161471

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Eva Bitarovská – pracovník pre pre ver.obstarávanie
0905733812
kordik2@spsjm.sk

Názov a predpokladaná cena zákazky:
Názov zákazky: „Príspevky pre prezentujúce spoločnosti“
Predpokladaná cena zákazky:
• celkom 5 040,00 EUR s DPH, resp. 4 200,00 EUR bez DPH
• hodnota každej zo štyroch častí zákazky je 630 EUR/1 akciu * 2 akcie = 1260 EUR s DPH
Druh zákazky: zákazka v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka balíka služieb - zriadenie a prevádzka štyroch INFO-stánkov o IT
firmách ako potenciálnych zamestnávateľoch absolventov školy na dve akcie s názvom "Zahraj sa v
škole a spoznaj svoj cieľ“ realizované v rámci vyššie uvedeného projektu.
Zákazka je teda rozdelená do 4 rovnakých častí, pričom každá časť obsahuje rovnaký balík služieb,
ktorý v sebe zahŕňa konkrétne:
• zabezpečenie prevádzky INFO stánku na určenom mieste v škole po:
o personálnej stránke – určí a poskytne 3 zástupcov firmy na každú akciu, ktorí budú
k dispozícii účastníkom akcie a budú zabezpečovať tieto činnosti:
 ukážky nových zariadení a softvérov v oblasti IKT
 možnosť vyskúšať si niektoré IKT novinky
 prezentácia možnosti uplatnenia absolventov študijného odboru IST v ich
spoločnosti,
 diskusie a besedy so žiakmi školy a ďalšími účastníkmi akcie
 príprava a realizácia podporných súťaží, ktoré budú zamerané na IKT
zručnosti žiakov a priblíženie reálnej praxe formou hry
o a materiálnej stránke (na náklady dodávateľa), ktorá pozostáva z:
 označenie info-stánku
 materiály s popisom požiadaviek danej firmy na svojich budúcich
zamestnancov a možností uplatnenia sa na konkrétnych odborných pozíciách
vo firme
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 materiály s popisom noviniek v IKT oblasti + propagačné materiály
 ceny do podporných súťaží
o Škola na prevádzku info-stánku poskytne stôl a stoličky na vyhradenom mieste +
možnosť pripojenia k elektrickej sieti a na internet)
• Ďalšie náklady spojené so zabezpečením služby – konkrétne cestovné výdavky a cestovné
náhrady pre zástupcov dodávateľa, ktorí sa zúčastňujú na akciách
Rozsah služieb:
• zákazka obsahuje 4 rovnaké časti, pričom v rámci každej sa jedná o zabezpečenie prevádzky
Info-stánku dodávateľa na akcii v čase 9,00 – 17,00 hod. a v rámci zákazky budú v každej
časti zákazky dve akcie
• vybraný dodávateľ vyšle svojich zástupcov na akciu v dohodnutý deň a bude na nej
zabezpečovať vyššie špecifikované služby v čase 9,00 – 17,00 hod. a takáto akcia sa potom
ešte raz zopakuje.
Zákazka pokrýva položky 7.4.5 – 7.4.8 rozpočtu.
Príspevok obsahuje náklady na zriadenie a prevádzku info-stánku po personálnej a materiálnej
stránke a náklady s tým súvisiace, konkrétne:
• náklady na 3 zástupcov firmy týkajúce sa účasti na dvoch akciách v rámci projektu
• cestovné náhrady
Upozornenie: maximálna cena = oprávnené náklady vo výške 630 EUR/firmu /akciu (sadzba
pokrýva všetky náklady firmy spojené s účasťou jej zástupcov na odbornej časti kariérneho dňa
bez nákladov na materiály rozdávané účastníkom - personálne: 8 hod. * 24 EUR/hod.= 192 EUR
* 3 osoby = 576 EUR + cest.náhrady 18 EUR* 3 osoby = 24 EUR) * 2 akcie.
Zdôvodnenie potreby zákazky a vysvetlenie jej účelu:
Pre úspech akcie je dôležitá účasť zástupcov renomovaných IT firiem na Slovensku, ktoré zabezpečia
zaujímavé diskusie, konfrontáciou reálneho trhu s výstupmi školy, poskytnú návštevníkom možnosť
zoznámiť sa s modernými IT zariadeniami, ktoré škola nemá k dispozícii. Akcia je vždy jednodňová a
obsahuje aj odborné prednášky a besedy so žiakmi a rodičmi. Vzhľadom na rozmanitý program sa
akcie zúčastnia vždy min. 3 zástupcovia IKT spoločnosti, ktorí budú zabezpečovať odbornú stránku
programu - odborné diskusie, technickú podporu pri nových IKT zariadeniach, pripravia podporné
súťaže, ktoré budú zamerané na hodnotenie zručnosti žiakov a priblíženie reálnej praxe formou hry aj
pre budúcich študentov odboru IST, ...
Podmienky účasti:
 živnostenský list alebo iné oprávnenie na predmet zákazky, t.j. na obchodnú činnosť
v rozsahu voľných živností, resp. ekvivalentný výraz
 odborná spôsobilosť:
− činnosť firmy v oblasti predaja a služieb IKT min. 5 rokov
− zamestnáva min. 5 osôb (pracovno-právny vzťah na základe zákonníka práce)
Doba trvania zmluvného vzťahu:
 od schválenia výberu dodávateľa a podpisu zmluvy podľa obchodného zákonníka do
splnenia dodávky
 s vybranými uchádzačmi bude podpísaná zmluva o poskytnutí služieb po odsúhlasení
dokumentácie z verejného obstarávania pracovníkmi ASFEU.
 Vybrané obchodné podmienky:
- Dodávatelia sa v zmluve 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 článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku tejto Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy
objednávateľovi do priestorov školy a dodávateľ nemá nárok na uplatňovanie ďalších
prípadných nákladov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy.
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Všetky platby budú splatné v lehote 14 dní od doručenia faktúr s prílohami, teda na
základe platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu.
Dodávateľ berie do úvahy spôsob preplácania oprávnených výdavkov projektu
a prípadné omeškanie platby nebude penalizovať

Termín realizácie projektu: december 2012 – november 2014
Možnosť rozdelenia zákazky:
• áno, zákazka pozostáva zo 4 rovnakých častí a uchádzač sa uchádza vždy len o jednu
z týchto častí.
Kritérium hodnotenia:
• cena (hodnotená bude cena v EUR s DPH)
• úspešnými uchádzačmi budú prví štyria dodávatelia spĺňajúci podmienky účasti zoradení
podľa ceny
Vo Vašej cenovej ponuke uveďte:
 základné údaje o firme – názov, sídlo, IČO, e-mail na ďalšiu komunikáciu,
 meno pracovníka, ktorý spracoval ponuku,
 meno, príp. i podpis štatutárneho zástupcu (podľa spôsobu zaslania ponuky)
 doklady k splneniu podmienok účasti
− živnostenský list alebo iné oprávnenie na daný predmet zákazky, resp. IČO podľa
ktorého bude platnosť oprávnenia overená v obchodnom registri www.orsr.sk alebo
živnostenskom registri www.zrsr.sk na internete podľa právnej formy uchádzača
− odborná spôsobilosť:
− činnosť firmy v oblasti predaja a služieb IKT min. 5 rokov – vyplýva z výpisu
z obchodného registra alebo zo živnostenského listu
− zamestnáva min. 5 osôb (pracovno-právny vzťah na základe zákonníka práce) –
požadovaný údaj uvedie uchádzač v ponuke číslom zodpovedajúcim počtu
zamestnancov a dohodárov k 31.12.2013
 návrh na plnenie kritéria - cenovú ponuku pokrývajúcu vyššie uvedené služby, pričom
uvádza cenu s DPH i bez DPH, resp. informáciu, že nie je platiteľom DPH
Termín uzávierky:
Cenovú ponuku alebo informáciu o nepodaní ponuky doručte:
 osobne alebo poštou na adresu: SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
 príp. elektronicky na adresu: kordik2@spsjm.sk

najneskôr do 07.02.2014 do 12,00 hod.

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.
Vyhodnotenie ponúk: 07.02.2014
O výsledkoch budú uchádzači informovaní písomne po odsúhlasení výsledkov výberu dodávateľa
vedením školy.

S pozdravom

Ing. Kamil Kordík
Zástupca školy
Spracovala:
Ing. Eva Bitarovská
Pracovník pre VO
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