
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY 
Institute   for   Labour   and   Family   Research 

ŽUPNÉ NÁMESTIE Č. 5-6 
812 41 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky/ Prieskum trhu 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej IVPR) 
Župné námestie 5-6 
812 41 Bratislava  
IČO: 308474 51 
 

2 Kontaktná osoba:   

JUDr. Martin Boržík, LL.M. 
Telefón: 0915/995846 
E-mail: martin.borzik@smarting.sk  
Internetová adresa: www.ivpr.gov.sk  

3. Názov predmetu zákazky:  

Vzdelávacie služby v oblasti prehlbovania lektorských kompetencií v participatívnych 
metódach vzdelávania dospelých 
 
4. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: 

Mesto Bratislava 

5. Stručný opis zákazky 

Predmetom zadávania zákazky sú špecifické služby, vyhotovené pre obstarávateľskú 
organizáciu na kľúč a podľa aktuálnych potrieb (cieľovej skupiny) – vzdelávanie 15 
frekventantov, spolu so zabezpečením školiacich priestorov v meste Bratislava. 

6. Celkové množstvo, rozsah, špecifikácia : 

Rozsah a špecifikácia: 

mailto:martin.borzik@smarting.sk
http://www.ivpr.gov.sk/


Obsah 
vzdelávania  

Obsahom vzdelávania je získanie lektorských zručností 
v participatívnych postupoch/metódach vzdelávania dospelých, 
tzv. zážitkovom učení  (ako osobitnom spôsobe učenia sa). 
Obstarávateľská organizácia nepripúšťa iné varianty obsahu 
vzdelávania ako kurz samotného participatívneho vzdelávania. 
Špecifikácia obsahu:  

• Prístupy, výhody a limity participatívnych metód  
vzdelávania 

• Naučiť sa lektorovať/trénovať využívaním zážitkového 
osvojovania si praktických spôsobilostí (napr.  na základe 
dialógu a nie na základe opakovania naučeného) 

• Príprava vlastného tréningového dizajnu využitím 
participatívnych metód - zážitkového učenia sa.  

• Naučiť sa metódam a práci s tréningovou dynamikou 

• Naučiť sa zvládať skupinovú dynamiku  a náročné 
situácie  na tréningoch, zvládanie rezistencie skupiny a 
konfliktov 

• Naučiť sa ako klásť dôraz na aktivitu a sebareflexiu 
vzdelávaných osôb ako základu pre otvorenosť voči 
zmene ich  postojov a konania  

U dodávateľa sa predpokladá znalosť problematiky ľudských 
práv a demokratických procesov; dodávateľ môže disponovať 
i znalosťami problematiky násilia, páchaného na ženách 
a rodovej rovnosti.   Predpokladá sa aj možnosť prispôsobenia 
konkrétneho programu kurzu /tréningu  skúsenostiam 
a potrebám účastníkov a účastníčok vzdelávania, zistených na 
mieste. 

Iné 
požiadavky 
ver. 
obstarávateľa 
  

Požadované je iba prezenčné vzdelávanie (priamym kontaktom 
počas lektorských hodín).  

Celkový 
rozsah 
vzdelávania  

Očakávaný rozsah vzdelávania je minimálne 16 hodín – (60 
minútových), pričom z časových dôvodov je odporúčaný 
maximálny rozsah hodín 36. Lektoring prebehne iba prezenčnou 
formou.   

Celkový počet 
preškolených 
osôb  

do 15 osôb (1 skupina)  

Miesto 
realizácie  

Bratislava 

Termín 
realizácie  

jún 2015 



Kvalifikačné 
predpoklady 
lektora/rov 

VŠ I. alebo II. stupňa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej 
7 rokov praxe v oblasti, ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita 
týka, alebo úplné SŠ s maturitou v odbore vzdelávacieho 
programu, najmenej 10 rokov praxe v oblasti, ktorej sa odborná 
vzdelávacia aktivita týka. Lektor musí preukázateľne spĺňať 
lektorskú spôsobilosť a prax lektorského pôsobenia (prednášky, 
konzultácie a prezentácia materiálov v témach pre uvedený typ 
vzdelávania) v minimálnom rozsahu 5 rokov. 

Uchádzač predloží na účely preukázania splnenia podmienky 
kvalifikačných predpokladov životopis lektora, ktorý samotný 
kurz odvedie. Ak uchádzač predpokladá odvedenie kurzu 
prostredníctvom viacerých lektorov resp. alternatívnych lektorov, 
priloží životopisy všetkých, pričom všetci lektori, resp. ich 
životopisy, musia spĺňať kvalifikačné predpoklady.  

Zvolené kvalifikačné predpoklady zvolil verejný obstarávateľ 
preto, lebo školené osoby (ktoré sú už sami lektormi) majú už 
rozsiahle viacročné lektorské skúsenosti. 

 

7. Cena a spôsob určenia ceny 

• Cena za predmet zákazky v každej časti musí zahŕňať všetky náklady spojené 
s predmetom zákazky tak, ako budú uvedené ďalej. 

• Súčasťou zadávania zákazky nie sú náklady na dopravu a ubytovanie frekventantov, 
nakoľko títo budú vyslaní na miesto školenia príkazom na služobnú cestu a budú mať 
uhradené diéty v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane ubytovania).  

• Súčasťou zadávania zákazky sú náklady na dopravu a ubytovanie lektora/lektorov. 
Takisto sú súčasťou zadávania zákazky náklady na odmenu lektora, prenájom 
priestorov so súvisiacim vybavením, ktoré lektor potrebuje, v meste Bratislava, 
nevyhnutné učebné pomôcky, prípravu samotného lektora a občerstvenie pre 
frekventantov, pozostávajúce s 15x 0,5 litrovej minerálky a 15 porcií kávy, príp. čaju 
na 1 deň. 

• Cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou 
v bode 7 tejto Výzvy. 

• Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa služby (adresa, telefón, e-
mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie vrátane IBAN, kontaktná osoba s 
kontaktnými  údajmi), musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
alebo v jeho mene.  

• Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
• Uchádzačovi predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

neuvádza sa 



10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania služby 

Lehota dodania služby: v priebehu júna 2015  

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny za predmet zákazky (cena za 
realizáciu vzdelávania v meste Bratislava, prenájom školiacich priestorov pre 15 ľudí, všetky 
náklady spojené s ubytovaním a dopravou lektora/lektorov a súvisiacimi školiacimi 
materiálmi, ak ich budú frekventanti potrebovať a ostatnými nákladmi v zmysle bodu 7 tejto 
výzvy).  
 
Ponuku uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako 
úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena celkom (cena s DPH). Uchádzač uvedie štruktúru 
ceny v ponuke – koľko tvorí cenu hodina lektorátu lektorom, uvedeným v požiadavkách 
a koľko tvoria ostatné náklady (jedna položka pre všetky ostatné náklady iné, ako lektorát 
samotný).  
 
Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané emailom. S úspešným uchádzačom sa 
nebude uzatvárať zmluva, právny vzťah sa zrealizuje objednávkou s následnou fakturáciou. 

 12. Použije sa elektronická aukcia  

Nie 

13. Podmienky účasti   

• Uchádzač predloží cenovú ponuku (cena celkom s DPH) na predmet zákazky, ktorý je 
špecifikovaný v bode 6 tejto Výzvy. 

• Uchádzač predloží aktuálnu kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu (výpis 
z obchodného registra, príp. Živnostenský list, na ktorom musí byť predmet 
podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie všetkých služieb, ktoré sú 
predmetom obstarávania, alebo iný doklad o oprávnení poskytovať službu).  

• Uchádzač predloží v zmysle opisu predloží životopis lektora, ktorý samotný kurz 
odvedie. Ak uchádzač predpokladá odvedenie kurzu prostredníctvom viacerých 
lektorov resp. alternatívnych lektorov, priloží životopisy všetkých, pričom všetci 
lektori, resp. ich životopisy, musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle tabuľky 
bodu 6 tejto Výzvy. Uchádzač môže odviesť kurz, ktorý je predmetom výzvy iba 
s lektorom, ktorého uviedol v odpovedi na túto výzvu a ktorý spĺňa kvalifikačné 
predpoklady. 

• Uchádzač k odpovedi na túto výzvu zároveň priloží rámcovú osnovu/obsah 
vzdelávania so stručným označením modulov, resp. jednotlivých častí a použitých 
metód vzdelávania s ich jednoduchým opisom, aby mohla obstarávateľská organizácia 
identifikovať súlad návrhu uchádzača s požadovaným zámerom vzdelávania. 

• Uchádzač vyplní prílohu č. 1 ku tejto Výzve – návrh na plnenie kritéria, kde o.i. 
uvedie počet hodín navrhovaného lektorátu 
 

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  



Poštou, alebo osobne na sekretariát:  
Inštitút pre výskum práce a rodiny 
Župné námestie 5-6 
812 41 Bratislava 

alebo e-mailom na adresu: martin.borzik@smarting.sk   

Ponuky doručené poštou sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením mena, sídla uchádzača 
alebo miesta podnikania a mailovej adresy kontaktnej osoby. 

Označenie ponuky uchádzača: SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ 

Heslo súťaže: Vzdelávacie služby v oblasti prehlbovania lektorských kompetencií v 
participatívnych metódach vzdelávania dospelých 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 12.05.2015 do 09:00 hod na 
sekretariát IVPR, alebo na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Ponuky sa predkladajú 
v slovenskom jazyku. 

15. Ostatné: 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom 
pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky 
v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, 
pričom následne nebude uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom. 

• Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 
zadávania zákazky. 

 
 

Príloha č. 1 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača, 
IČO, 
Tel, Fax, e-mail, adresa internetovej stránky uchádzača 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Názov položky Cena 

celkom  
bez DPH 

Výška 
DPH  
 

Cena spolu 
s DPH 

CENA CELKOM:    
 
Počet navrhovaných hodín lektoringu: .................   
Počet lektorov, ktorí budú lektorát realizovať: ............. 

mailto:martin.borzik@smarting.sk


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


	Výzva na predkladanie cenovej ponuky/ Prieskum trhu

