
 
 

 

 
 

Výzva na predloženie ponuky. 
 

SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 16, 083 01 SABINOV 

  
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Spojená škola Sabinov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7   odsek 1 písm. d) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky  

„Externý manažment pre projekt Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej 
oblasti “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  Spojená škola  

Sídlo: SNP 16, 083 01 Sabinov 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Futejová, riaditeľka školy 

IČO: 42383153         

DIČ:    202 413 04 60       

Tel.:    051 488 01 06; 0904 496 970  

E-mail:     skola@spojenaskolasabinov.sk 

Internetová stránka: https://sossb.edupage.org/ 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Ing. Ingrid Eliašová 

4. Predmet obstarávania: „Externý manažment pre projekt Zvyšovanie kvality odborného 
vzdelávania v cezhraničnej oblasti “ 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého manažmentu pre projekt „Zvyšovanie kvality 
odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti“, v rámci programu INTERREG - Poľsko - Slovensko 
Prioritná os 3 ,,Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územiaˮ, spolufinancovaného 
Európskym fondom regionálneho rozvoja.  
Projektový manažér bude zodpovedný za realizáciu všetkých aktivít partnera projektu Spojenej 
školy, za finančné náležitosti v projekte, ako aj za prípravu čiastkových monitorovacích správ. 
Požadovaný rozsah predmetu zákazky - externého manažmentu: 
Externý manažment bude poskytovateľ zabezpečovať v súlade s podpísanou zmluvou o poskytnutí 
finančného príspevku. V rámci externého manažmentu projektu poskytovateľ bude realizovať 
nasledovné činnosti: 

− spracovanie monitorovacích správ v zmysle zmluvy , 

− spracovanie žiadosti o platbu v zmysle zmluvy a interného finančného plánu čerpania vrátane 
záverečného vyúčtovania projektu, 

 

 
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak 
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 

https://sossb.edupage.org/
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− spracovanie záverečnej monitorovacej správy, 

− žiadosť o realizáciu zmien v projekte - v harmonograme, rozpočte, resp. inej časti zmluvy 

− pravidelná komunikácia s hlavným partnerom a kontrolným orgánom  

− účasť poskytovateľa na kontrolách zo strany kontrolného orgánu počas trvania projektu, 

− informovanie poverených zástupcov objednávateľa o legislatívnych zmenách, týkajúcich sa 
implementácie projektu a usmernení kontrolného orgánu a ich nasledovná implementácia, 

− následné monitorovanie po ukončení realizácie projektu, 

− príprava podkladov sledovania indikátorov a vypracovanie následných monitorovacích správ. 

7. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Počas trvania projektu: od 09/2019 do 08/2021, resp. do momentu schválenia záverečnej 
žiadosti o platbu kontrolným orgánom 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

10. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja/SR 

11. Lehota na predloženie ponuky: 25.7.2019 do 14:00  

12. Spôsob predloženia ponuky: emailom 
 Ponuku je možné predložiť LEN v elektronickej podobe: 
12.1 Ponuku je potrebné doručiť na adresu: spojenaskolasb@gmail.com 
12.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: Externý manažment projektu 

12.3 Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, budú oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie 
uvedenú mailovú adresu. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR  

14. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia 
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 1 tejto výzvy 
(vyplnená a podpísaná oprávnenou osobou uchádzača, prípadne jej splnomocneným 
zástupcom) 

15. Otváranie ponúk: 25.7.2019 o 14:30 

16. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019  

17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Ingrid Eliašová 

18. Podmienky účasti: 

18.1 OSOBNÉ POSTAVENIE 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia - § 32 zákona 

19.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 
1 písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči 
verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. 

19.1.2 Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli 
www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné 
obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 

19.1.3 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. 
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Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou 
legislatívou. 

18.2 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
finančného a ekonomického postavenia – § 33 zákona 

Nevyžaduje sa. 

18.3 TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona 

Nevyžaduje sa. 
 
 
 
S úctou,  
 
 
 

18.7.2019       ..............................................  

Dátum, podpis, pečiatka 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 – návrh na plnenie kritérií 


