VÝZVA
na predloženie ponuky pre zákazku:
„Zmapovanie a hodnotenie stredoškolského vzdelávacieho priestoru v Žilinskom a Trenčianskom kraji
z pohľadu budúceho využívania absolventov stredných škôl pre potreby členov klastra Z@ict“
(poskytnutie služby)
(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v platnom znení - ďalej len „ZVO“)
1. Identifikácia osoby podľa §7 ZVO (ďalej len „verejný obstarávateľ“):
Z@ict, združenie
Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „Z@ict“)
Slovenská republika
IČO: 42168341
kontaktná osoba: Ing. Mária Bátorová Prekopová
e-mail: maria.prekopova@zaict.sk
telefón: +421 903 550 678
internetová adresa: www.zaict.sk
2. Názov predmetu zákazky: „Zmapovanie a hodnotenie stredoškolského vzdelávacieho priestoru v Žilinskom
a Trenčianskom kraji z pohľadu budúceho využívania absolventov stredných škôl pre potreby členov klastra
Z@ict“
3. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
4. Spoločný slovník obstarávania - CPV: 79311200-9
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 600,00 Eur bez DPH
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
7. Opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie spracovania odbornej štúdie s názvom „Zmapovanie stredoškolského vzdelávacieho priestoru
v Žilinskom a Trenčianskom kraji z pohľadu budúceho využívania absolventov stredných škôl pre potreby členov
klastra Z@ict“. Aktivita smeruje k zmapovaniu škôl a kategorizácii stredných škôl (gymnáziá, stredné školy,
stredné odborné školy...), ktoré poskytujú vzdelávanie v oblasti IKT podľa stupňa kvality vzdelávacieho procesu
a materiálovo-technického vybavenia školy. Predpokladaný počet bude 20 - 25 zapojených stredných škôl. Pôjde
o hodnotenie gymnázií, stredných a stredných odborných škôl, ktoré vyučujú predmet informatika, informačné
a komunikačné technológie, informačné a sieťové technológie, serverové a databázové systémy atď.
Obsah štúdie musí obsahovať tieto témy:
• Rozpracovanie metodiky hodnotenia v zmysle stanovených atribútov. Návrh metodiky dostane dodávateľ
k dispozícii, je potrebné ju však podrobnejšie rozpracovať. Takto rozpracovaná metodika musí byť
odsúhlasená klastrom Z@ict
• Spôsob výberu zapojených stredných škôl do hodnotenia
• Sumarizácia realizovaného prieskumu s dôrazom na objektívnu interpretáciu zistených výsledkov pre
potreby členov klastra Z@ict
• Spracovaný ranking škôl
• Návrh spôsobu hodnotenia pre budúce roky z pohľadu efektívnej realizácie a administrácie hodnotenia
• Návrh zakomponovania výsledkov hodnotenia na iné rozvojové aktivity klastra Z@ict, resp. v prepojení
na strategické zámery Žilinského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania

Požadovaný rozsah správy min. 50 strán A4, Times New Roman 12, riadkovanie 1,5. Správa musí byť doručená
v výtlačkoch v tlačenej podobe a v 1 kópii na CD vo formáte PDF.
Termín dodania štúdie je najneskôr do 30. novembra 2013.
8. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
9. Miesto dodania predmetu zákazky:
Z@ict, združenie, Komenského 48, 011 09 Žilina .
10. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
V zmysle opisu predmetu zákazky tejto Výzvy.
11. Výsledok verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo, ktorej predmetom bude poskytnutie
služby uvedenej v opise predmetu zákazky tejto Výzvy.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov dotácie na podporu priemyselných klastrových
organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky.
Faktúra je splatná v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, pričom úspešný uchádzač
je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní diela v zmysle opisu predmetu zákazky tejto Výzvy.
13. Termín dodania:
Dodanie predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje najneskôr do 30. novembra 2013.
14. Podmienky účasti uchádzačov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke preukázal, že je oprávnený poskytovať službu, vo
vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku v zmysle § 26 ods. 1 písm.
f) ZVO.
Uchádzač preukáže túto skutočnosť dokladom v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, t.j. dokladom o oprávnení
poskytovať požadovanú službu (napr. výpis z obchodného registra, živnostenského registra a pod.). V rámci
predloženej ponuky verejný obstarávateľ akceptuje kópiu dokladu alebo doklad vytlačený z internetu.
V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie, nie je povinný v procese
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 ZVO. Takýto uchádzač o uvedenej skutočnosti verejného obstarávateľa vo svojej
cenovej ponuke informuje.
15. Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzač ocení ponuku v eurách.
Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a musí obsahovať
všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Uchádzač navrhne celkovú cenu bez DPH a s DPH za dodanie predmetu zákazky vyplnením prílohy č. 1
„Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena“ k Výzve na predloženie ponuky.

Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozornia.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou celkovou cenou za dodanie predmetu zákazky s DPH (v
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie vo svojej ponuke celkovú cenu za dodanie predmetu
zákazky).
17. Obsah ponuky uchádzača:
Uchádzač predloží ponuku, ktorá bude obsahovať:
a) návrh ceny v súlade s prílohou č. 1 Výzvy
b) opis predmetu zákazky
c) doklady/informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s touto Výzvou
18. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk – najneskôr do 14.11.2013 do 15:00 hod.
V tejto lehote musí byť ponuka uchádzača DORUČENÁ prostredníctvom pošty, kuriéra alebo osobne, nie
odoslaná verejnému obstarávateľovi. Rozhodujúci je dátum doručenia.
19. Miesto a spôsob doručenia ponúk:
Cenovú ponuku žiadame doručiť na adresu:
Z@ict, združenie
Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v tomto bode
• adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
• označenie heslom verejnej súťaže: „SÚŤAŽ – Zmapovanie a hodnotenie stredoškolského
vzdelávacieho priestoru - NEOTVÁRAŤ“

Ponuky musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku.
20. Použitie elektronickej aukcie:
Elektronická aukcia v tejto zákazke nebude použitá.
21. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky predložené v rámci tejto zákazky sú viazané počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2013.
22. Ďalšie informácie:
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto
zákazky.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo
iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že neprijme ani jednu z predložených ponúk
alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení ZVO a môže zrušiť
v prípade, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo nebolo

predložených viac ako dve ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú
neregulárne alebo inak neprijateľné.

V Žiline, 11.11.2013
Osoba, ktorá je zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Mária Bátorová Prekopová

Táto Výzva obsahuje jednu prílohu: Príloha č .l: Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena

Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena
Verejný obstarávateľ:
Z@ict, združenie
Komenského 48, 011 09 Žilina

(ďalej len „Z@ict“)

Postup verejného obstarávania: podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení
Predmet zákazky:

„Zmapovanie a hodnotenie stredoškolského vzdelávacieho priestoru v Žilinskom a Trenčianskom kraji z
pohľadu budúceho využívania absolventov stredných škôl pre potreby členov klastra Z@ict“
Obchodné meno uchádzača:

.......................................................................................

Adresa sídla alebo miesto podnikania uchádzača:

.......................................................................................

IČO:

.......................................................................................

Celková cena za predmet zákazky v Eur bez DPH:

.................................

Celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH:

.................................

V ................................. dňa .................................

podpis, pečiatka uchádzača

