VÝZVA
na predloženie ponuky pre zákazku:
„Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v oblasti programovania v programovacom jazyku Java“
(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: „Vzdelávanie stredoškolských učiteľov v oblasti programovacieho jazyku Java“
3. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
4. Spoločný slovník obstarávania - CPV: 80533200-1
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 800,00 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:
Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávania učiteľov stredných škôl v oblasti programovania
v programovacom jazyku Java a to prezenčnou formou a vytvorením a prevádzkovaním e-learningovej platformy.
Predmetom vzdelávania by mali byť tieto témy:
• Úvod do programovania v Jave a OOP (Java – charakteristika, inštalácia, Vývojové prostredie BlueJ,
Zásady OOP, Pojmy trieda, inštancia, Deklarácia triedy, Vytváranie objektov
• Premenné (Typy premennej, Výrazy, Príkazy jazyka Java)
• Kontajnery
• Vstupy – výstupy (Bajtové a znakové dátové prúdy, Textové dátové prúdy, Objektové dátové prúdy –
serializácia)
• Výnimky (Triedy výnimiek, Zachytenie a ošetrenie výnimiek)
Vzdelávanie bude pozostávať zo vzdelávania prezenčnou formou v rozsahu štyroch vzdelávacích dni (po cca. 10
účastníkov) a z vytvorenie elearningovej platformy pre ďalšie vzdelávanie učiteľov.
Elearning bude obsahovať okrem materiálov na štúdium aj zadania pre precvičenie jednotlivých oblastí, možnosť
diskusie (konzultácie) s expertmi klastra Z@ict pri riešení zadaní a pod.
Vývoj e-learningového prostredia by mal splniť tieto požiadavky:
Vytvorenie jednoduchého a moderného grafického a administratívneho užívateľského rozhrania
e-learningového modulu
Prihlasovanie účastníkov
Vytvorenie kastomizovaného užívateľského rozhrania pre potreby vzdelávanie projektu
Aktivácia a modifikácia funkčných modulov: štandardné moduly pre samoštúdium a podporu
vzdelávania, testovanie znalostí, multimediálne rozšírenie, on-line komunikácia, individuálna

-

komunikácia medzi študentom a učiteľom (video, audio, text) online, FAQ, diskusné fórum, slovník
pojmov, kalendár udalostí...
Testovanie funkčnosti e-learningového systému
Školenie pre lektorov vzdelávacieho kurzu
Priebežná technická podpora pre vyhlasovateľa a účastníkov e-learningového vzdelávania

Študijné materiály a správa zo vzdelávania musí byť doručená v 2 výtlačkoch v tlačenej podobe vrátane
prezenčných listín zo vzdelávania a v 1 kópii na CD vo formáte PDF.
Termín dodania zákazky 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 – Vzdelávanie stredoškolských učiteľov v oblasti
programovacieho jazyku Java - 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:

„Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v oblasti programovania v programovacom jazyku Java“
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

