
                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 30.07.2012 
  
 
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného zákona na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Lektor/Lektorská činnosť – Rozvoj 
osobnosti a orientácia na trh práce 
v rámci realizácie verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“    
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) - prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Realizácia verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“ – Lektor/Lektorská činnosť – Rozvoj osobnosti a orientácia na 
trh práce (ďalej iba „MC“), schváleného z OP ZaSI,  Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie.  
 
Popis predmetu zákazky: 

 
• Rozvoj osobnosti a orientácia na trh práce 

 
- samostatná tvorba nových a originálnych metodických a študijných materiálov v rámci rozvoja 

osobnosti a orientácie na trh práce 
- výber primeraných a účinných metód a postupov vo vzdelávaní pre účastníkov vzdelávania 

(počet účastníkov: 100, z toho 60 mužov a 40 žien) 
- vzdelávanie zamerané na prípravu na obnovu, resp. nácvik pracovných zručností (10 

kurzov po 10 osôb, 16-hodinový kurz) 
- diagnostikovanie schopností a zručností frekventantov 
- rozvoj komunikačných schopností,  rozvoj pracovných zručností, testovanie zručností 

v praxi, výber najschopnejších účastníkov do pracovného procesu 
- na základe individuálnych akčných plánov zamestnanosti, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie aktivity 1, 2 sa bude lektorská činnosť prispôsobovať uvedeným potrebám  
- komunikácia s riadiacim tímom projektu   
- spracovanie obsahových správ/vyhodnotenia realizovaných kurzov 
 

Predpokladaná hodnota zákazky pre poskytované služby je  – 3 750,00 € bez DPH 
v rozsahu 160 hodín lektorskej činnosti a 20 hodín prípravy na lektorskú činnosť, t.j. 180 hodín – 
celkový rozsah poskytovaných služieb 
Predpokladaný termín výkonu – 13.08.2012 – 17.01.2013 

 
Lokalita/miesto poskytovania služieb - Obec Chminianske Jakubovany 

 
Hodnota zákazky bola určená na základe priemernej ceny práce v obdobných profesiách podľa 
zverejnených štatistických údajov a schváleného predpokladaného rozpočtu projektu 
„Tréningová firma Chminianske Jakubovany“, ktorý bol súčasťou Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku, registrovanej pod kódom ITMS: 27120230128. 



                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3/ Podmienky účasti: 

 
- Odbornú spôsobilosť, prax a lektorskú spôsobilosť - lektor senior (v súlade s Výkladovým  
stanoviskom pre odborné aktivity vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI, ktoré je  
zverejnené na www.esf.gov.sk/new/index.php?id=2702) 
t.j.  
V súvislosti s lektorovaním musí lektor spĺňať nasledovné požiadavky: 
- VŠ I. alebo II. stupňa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej 7 rokov praxe v oblasti, ktorej sa 
vzdelávací projekt týka 
alebo  
- úplné SŠ s maturitou v odbore vzdelávacieho programu, najmenej 10 rokov praxe v oblasti, ktorej sa 
vzdelávací projekt týka 
- senior lektor musí preukázateľne spĺňať lektorskú spôsobilosť a prax lektorského pôsobenia (prednášky, 
konzultácie a prezentácia materiálov v špecializovaných témach pre všeobecné a špecifické vzdelávanie) 
v minimálnom rozsahu 5 rokov 
 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné predložiť: 
- cenovú ponuku 
- kópiu dokladu o oprávnení dodať službu, prípadne potvrdenie o zapísanie do zoznamu  
podnikateľov, vydaným Úradom pre verejné obstarávanie SR 
- štruktúrovaný životopis osoby zodpovednej za plnenie zákazky, ktorým preukáže splnenie 
podmienok účasti 
- lektorská spôsobilosť sa preukazuje dokladom o absolvovaní vzdelávania (kópia maturitného 
vysvedčenia, prípadne diplomu) 
-  kópiu potvrdenia vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné obdobie s 
uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu (potvrdené referencie vzdelávacej alebo inej inštitúcie, 
v ktorej sa poskytovala, respektíve vykonávala lektorská činnosť)  
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 s označením „Lektor/Lektorská činnosť – 
Rozvoj osobnosti a orientácia na trh práce - neotvárať“. Cenovú ponuku uchádzač predloží 
v členení: suma bez DPH, DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 
uvedie túto skutočnosť slovne „NIE SOM PLATCOM DPH“ a do ponuky uvedie navrhovanú 
zmluvnú cenu celkom. 
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
09.08.2012 do 14.00 hod 
 
6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH za 1 hod. obstarávaných 
služieb. 
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne.                                                       
 
 
                                                                                                                Jozef Lukáč    
                                    starosta obce 


