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 Výzva na predkladanie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:   Základná škola Lúčna 
IČO:    37873385 
Kontaktná osoba:  PaedDr. Blažena Matisová  
Sídlo:    Námestie Jána Pavla II. 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou 
Telefón:   057/4463626 
Elektronická pošta: riaditel@zslucnavt.edu.sk 
Dátum oslovenia:  dňa 18. 05. 2012 

 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 102 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) v znení neskorších predpisov mieni 
uzavrieť zákazku –zmluvu s peňažným plnením, ktorej predmetom bude poskytovanie služby. 
 
2. Názov predmetu zákazky: 
„Úprava webstránok, portálov a údržba IS“ 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
Externý pracovník pre správu a úpravu webstránok a školského informačného systému spojených 
s projektom „Učme sa po novom“. Vykonávanie činností spojených s elektronickými dotazníkmi 
ako spätnou väzbou aktivít a tiež pri analýze potrieb cieľových skupín, úprava informácií 
a dokumentácií do elektronickej podoby tak, aby mohli byť zverejnené na webovej stránke školy. 
Všetky činnosti budú vykonávané len na základe požiadaviek riadiaceho tímu projektu. 
Požadovaný rozsah prác je 264 hodín. 
 
4. Slovník spoločného obstarávania: 
Číselný znak tovaru z nového spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
Analýza údajov - 72316000-3 
Ukladanie údajov - 72317000-0 
Systémové analýzy a programovanie - 72240000-9 
Programovanie systémového a používateľského softvéru- 72211000-7 
Správa údajov - 72322000-8 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje vo výške 3 872,00 EUR bez DPH. 
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26, 

093 01 Vranov nad Topľou 
 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
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Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 
8. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do vyhodnotenia takú ponuku, ktorej zmluvná 
cena bez DPH na zabezpečenie predmetu zákazky bude vyššia ako pridelené finančné prostriedky. 
V prípade, že všetky predložené ponuky presiahnu finančný limit platný pre zákazku s nízkou 
hodnotou podľa Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. § 4, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo zákazku zrušiť v zmysle § 46 ods. 1, písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 
Zamestnanec verejného obstarávateľa splnomocnený na komunikáciu s uchádzačmi pre veci 
týkajúce sa obstarávania: PaedDr. Blažena Matisová. Uchádzač môže požiadať o písomné 
vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ odpovie na každý písomný dopyt 
uchádzačov, ktorý dostal najneskôr 6 pracovných dní pred lehotou určenou na predkladanie 
ponúk. 
 
10. Hlavné podmienky financovania, platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu SR, zo štrukturálnych fondov 
EÚ a z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Preddavok verejný obstarávateľ 
neposkytuje. 
Faktúry budú vystavené poskytovateľom priebežne počas realizácii predmetu obstarávania 
v zmysle bodu 3 tejto výzvy.  
 
11. Podmienky účasti uchádzačov 
Obstarávateľ podmieňuje účasť predložením: 

- Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu v zmysle §26, ods. 1) bod f) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
- cenovú ponuku – navrhovaná cena ako pevná musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v tvare jednotková cena bez 
DPH, cena spolu s DPH a výška DPH. Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie 
navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. Ceny 
uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách,  

- návrh  zmluvy, v ktorom  uchádzač zohľadní – predmet zmluvy. 
 

12. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 
- Obstarávateľ stanovil pre výber ponuky nasledovné kritérium na hodnotenie ponúk: 

Kritérium je  najnižšia cena bez DPH 

Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk: 
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- Poradie platných ponúk sa zostaví podľa výšky celkových cien bez DPH. Víťazom súťaže sa 
stane uchádzač, ktorého ponuka bude mať najnižšiu celkovú cenu bez DPH predmetu 
obstarávania.  

- V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jedna ponuka, skúma sa iba jej prijateľnosť pre 
verejného obstarávateľa. 

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vo svojej ponuke označí. 
 
13. Súťažné podklady 
Súťažné podklady neboli v prípade tohto postupu zadávania zákazky spracované, nakoľko všetky 
potrebné údaje sú uvedené v tejto výzve. 
 
14. Lehota na predkladanie ponúk: 
Do: 22. 06. 2012 do 13:00 hod 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
Základná škola Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku v kancelárii riaditeľky školy a to 
v pracovných dňoch pondelok – piatok od 8:00 do 13:00 hod.  
V prípade elektronického odovzdania uchádzač zašle cenovú ponuka na e-mailovú adresu: 
riaditel@zslucnavt.edu.sk  
 
15. Jazyk ponuky: Ponuky a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú štátnom 
jazyku - slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky, musí predložiť ponuku doloženú úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa 
netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku 
 
16. Miesto a čas otvárania obálok s ponukami: 
Miesto: Základná škola Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou 
  Poschodie: prízemeki 
  Miestnosť: zborovňa 
Ponuky sa budú otvárať bez účasti uchádzačov. 
Dátum a čas: 22 .06. 2012 o 14:00 hod. 
 
17. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ stanovuje lehotu viazanosti ponúk do 31. 12. 2013. 
 
Vo Vranove nad Topľou  dňa: 18. 05. 2012 
 
 
 
 

  PaedDr. Blažena Matisová    
riaditeľka školy 
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ZMLUVNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Zmluva č. XXXX 

 
podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien  a 
doplnkov (ďalej aj ako „zmluva“)  
 

I. Zmluvné strany 
1.1. Objednávateľ:  Základná škola Lúčna 
    Námestie Jána Pavla II. 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou 
            IČO:    37873385 
            DIČ:   2021638487 
            V zastúpení:  PaedDr. Blažena Matisová – riaditeľka školy 

 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 
1.2. Poskytovateľ:  

IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:   
V zastúpení:   
Obchodný register:  
 
(ďalej aj ako „Poskytovateľ“) 

 
Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej aj ako 
„zmluvná strana“) 
 

II. Východiskové podklady 
 
2.1 Táto zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušných ustanovení zákona č. 
610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2.2 Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „Učme sa po novom“, ktorý je 
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho spoločenstva v rámci Operačného programu 
„Vzdelávanie“ prioritná os „1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“ opatrenie: 
„1.1 Premena tradičnej školy na modernú“. 

 
III. Predmet zmluvy 

 
3.1. Správa a úprava webstránok a školského informačného systému: 
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- úprava informácií a dokumentácií do elektronickej podoby tak, aby mohli byť zverejnené na 
webových stránkach školy 

3.2. Činnosť spojená s elektronickými dotazníkmi: 
- spätná väzba aktivít a analýzy potrieb cieľových skupín 

3.3. Správa a administrácia riešenia: 
- údržba jednotlivých rolí operačného systému a aplikácií (odstraňovanie vyskytnutých 
problémov s hardvérom resp. softvérom, aktualizácie), 
- pravidelná kontrola funkčnosti roli operačného systému a aplikácií (kontrola funkčnosti 
jednotlivých komponentov riešenia). 

IV. Cena 
 
4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky v znení 
neskorších predpisov. 

4.2 Cena za predmet zmluvy bez DPH za 1 osobohodina (60 minút): XXX.XXX,XX € 
Celkový rozsah osobohodín spolu: 264 
Cena za predmet zmluvy bez DPH spolu:     XXX.XXX,XX € 

       DPH 20%:              XXX.XXX,XX € 
       Cena za predmet zmluvy s DPH:        XXX.XXX,XX € 
            slovom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Eur. 
4.3 V cene za predmet zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s jej plnením. 
4.4 Cenu za predmet zmluvy je možné meniť iba pri zmene sadzby DPH, prípadne za iných 

zákonom stanovených podmienok. Úprava ceny musí byť uskutočnená výhradne formou 
písomného dodatku k tejto zmluve.  

 
V. Termín a miesto plnenia zmluvy 

 
5.1 Miestom plnenia zmluvy je sídlo Poskytovateľa alebo Objednávateľa. 
5.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 264 osobohodín, najneskôr však do 31.12.2013. 
 

VI. Platobné podmienky 
 
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za predmet alebo jeho 

časti a príslušnú DPH na základe faktúr vystavených Poskytovateľom. 
6.2 Faktúry budú predkladané priebežne 1x mesačne, k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca. 
6.3 Doba splatnosti faktúr je 30 dní. Každá faktúra musí spĺňať všetky náležitosti § 71 ods. 2 

zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a jej povinnou prílohou je výkaz práce ktorý tvorí prílohu č. 2 
tejto zmluvy. 
 

VII. Povinnosti zmluvných strán 
 
7.1 Poskytovateľ je povinný: 
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- poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, 
- kontrolovať funkcie rolí systému, aplikácií,  
- vykonávať činnosti v zmysle bodu III tejto zmluvy na základe požiadaviek riadiaceho tímu 

projektu, 
- zabezpečiť zálohovanie. 

7.2 Objednávateľ je povinný: 
- poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, 
- poskytnúť Poskytovateľovi požadované údaje ak o ne Poskytovateľ požiada. 

 
 

XI. Záverečné ustanovenia 
 
8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných 

písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a tým sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

8.2 Neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy sú aj jej prílohy:  
Príloha č. 1 „ Pracovný výkaz“ 
Príloha č. 2 „ Kumulatívny mesačný výkaz práce“ 

8.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve ustanovené inak, zmluvné strany sa riadia právnymi predpismi v 
zmysle Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

8.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania a kontroly na mieste 
súvisiaceho s dodávanými službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných 
podmienok Zmluvy o NFP č. 078/2012/1.1/OPV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 

8.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 264 hodín, najneskôr však do 31.12.2013 
8.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy. 
8.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva sú určené pre Poskytovateľa a dva pre 

objednávateľa. 
8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a že na znak svojho 
súhlasu ju prostredníctvom svojich zástupcov podpisujú. 

 
 
 

V................ dňa................. 2012 Vo Vranove nad Topľou dňa ................... 2012  
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 

 Poskytovateľ  Objednávateľ 
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Príloha č. 1 „ Pracovný výkaz“ 
 
 

 

 

 

PRACOVNÝ VÝKAZ č. 

Operačný program:   
Programové obdobie:   
Prijímateľ:   
Názov projektu: 

    
Kód ITMS projektu:   

Meno a priezvisko osoby:   
Funkcia:   
Obdobie vykonávania činností:   

P.č. Dátum Čas vykonania prác 
Detailný popis činností vykonávaných na 
základe zmluvy o poskytnutí NFP a popis 

výsledkov vykonanej činnosti 

Počet 
odpracovaných 

hodín* 

Miesto 
výkonávania 
činnosti Od Do 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             

10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             
18.             
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19.             
20.             
21.             
22.             
23.             
24.             
25.             
26.             
27.             
28.             
29.             
30.             
31.             

Spolu: 0,00 
Čestné vyhlásenie: 

Ako prijímateľ vyhlasujem, že údaje uvedené v pracovnom výkaze sú pravdivé, reálne a správne a som 
si vedomý následkov spojených s uvedením/predložením nesprávneho, neúplného alebo falšovaného 
výkazu. 

Dátum odovzdania: Dátum prevzatia: 
        
Podpis osoby***: Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa:** 

Právny vzťah:   

              

Poznámka: Osobou sa rozumie zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer, dohody) ako aj osoba pracujúca na základe iných ako 
pracovnoprávnych vzťahov, resp. osoba pracujúca pre dodávateľa, ktorý vykonáva činnosť pre prijímateľa.                                                                                                            
*Počet hodín je uvádzaný pre 60 minútový interval. 

**V prípade splmonocnenia sa uvedia osoba splnomocnená štatutárnym orgánom na podpisovanie pracovných výkazov 

***V prípade dodávateľských vzťahov sa uvedú podpis osoby, ktorá vykonala činnosti a výstupy uvádzané v PV a podpis osoby, ktorá zastupuje 
dodávateľa. Ak osoby sú totožné uvedie sa iba jeden podpis 
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Príloha č. 2 „ Kumulatívny mesačný výkaz práce“ 

 
 

Kumulatívny mesačný výkaz práce  

 

Meno a priezvisko osoby:   Rok (RRRR):    Mesiac (MM):    
Prehľad pracovných činností: 

Prijímateľ/organizácia 
Kód ITMS 
projektu Právny vzťah Názov pracovnej pozície 

Iná činnosť  (mimo ŠF EÚ) 1         

Iná činnosť  (mimo ŠF EÚ) 2         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 1         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 2         
Pracovná pozícia ŠF EÚ 3         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 4         
Pracovná pozícia ŠF EÚ 5         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 6         

Pracovná pozícia ŠF EÚ 7         

(doplniť ďalšie pracovné pozície)...         

  
Prehľad odpracovaných hodín 
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Deň 

Od Do 
Max. 
hodín 

Súčet 
odpracovaných 

hodín 

In
á 
či

nn
os
ť
  

(m
im

o 
Š

F
 E

Ú
) 

1 

In
á 
či

nn
os
ť
  

(m
im

o 
Š

F
 E

Ú
) 

2 

P
ra

co
vn

á 
po

zí
ci

a 
Š

F
 E

Ú
 1

 

P
ra

co
vn

á 
po

zí
ci

a 
Š

F
 E

Ú
 2

 

P
ra

co
vn

á 
po

zí
ci

a 
Š

F
 E

Ú
 3

 

P
ra

co
vn

á 
po

zí
ci

a 
Š

F
 E

Ú
 4

 

P
ra

co
vn

á 
po

zí
ci

a 
Š

F
 E

Ú
 5

 

P
ra

co
vn

á 
po

zí
ci

a 
Š

F
 E

Ú
 6

 

P
ra

co
vn

á 
po

zí
ci

a 
Š

F
 E

Ú
 7

 

(d
op

ln
iť

 ď
al

ši
e 

pr
ac

ov
né

 
po

zí
ci

e)
... 

...
 

P
O

Z
N

Á
M

K
A

 

HH MM  HH MM  

1.         0,00 0,00                         
2.         0,00 0,00                         
3.         0,00 0,00                         
4.         0,00 0,00                         
5.         0,00 0,00                         
6.         0,00 0,00                         
7.         0,00 0,00                         
8.         0,00 0,00                         
9.         0,00 0,00                         
10.         0,00 0,00                         
11.         0,00 0,00                         
12.         0,00 0,00                         
13.         0,00 0,00                         
14.         0,00 0,00                         
15.         0,00 0,00                         
16.         0,00 0,00                         
17.         0,00 0,00                         
18.         0,00 0,00                         
19.         0,00 0,00                         
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20.         0,00 0,00                         
21.         0,00 0,00                         
22.         0,00 0,00                         
23.         0,00 0,00                         
24.         0,00 0,00                         
25.         0,00 0,00                         
26.         0,00 0,00                         
27.         0,00 0,00                         
28.         0,00 0,00                         
29.         0,00 0,00                         
30.         0,00 0,00                         
31.         0,00 0,00                         

Súčet hodín pre pracovné činnosti: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
            

            

Vyhlásenie osoby predkladajúcej kumulatívny mesačný výkaz práce         
Vyhlasujem, že údaje uvedené v pracovnom výkaze sú pravdivé, reálne a správne a som si vedomý 
následkov spojených s uvedením/predložením nesprávneho, neúplného alebo falšovaného výkazu. 

 

Dátum vyplnenia 
výkazu práce: 

  
  



 
 
 

Základná škola Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26, 
093 01  Vranov nad Topľou 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
IČO: 37873385    Telefón: (00421) 057/4463626   e-mail:  skola@zslucnavt.edu.sk 
      (00421) 057/4887560    riaditel@zslucnavt.edu.sk 

       

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
 

Kód ITMS projektu: 26110130424                                                                     Názov projektu:   Učme sa po novom 
 

   

Podpis:   
  

 


