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Výzva na predloženie cenovej ponuky pre účely oprávnenosti cenovej ponuky na 
zákazku „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní 
modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“ v rámci výzvy „Prepojenie 
stredoškolského vzdelávania s praxou“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01. 
 
Stredná odborná škola strojnícka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 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“) žiada o predloženie cenovej 
ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  
 
„vzdelávacie aktivity  pre pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na: 
-        Rozvoj čitateľskej gramotnosti v duálnom vzdelávaní 
-        Rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní 
-        Rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní 
-        Rozvoj IKT zručností žiakov v duálnom vzdelávaní 
-        Rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v rámci odborných 
strojárskych predmetov v duálnom vzdelávaní 
-        Rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v rámci odborných 
elektrotechnických predmetov v duálnom vzdelávaní 
-        Rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti na odbornom výcviku (pre 
majstrov odborného výcviku)“ 
 
Cenovú ponuku prosíme rozpísať:   
Názov vzdelávacej aktivity, počet vzdelávacích skupín,  počet hodín za vzdelávaciu 
skupinu (v trvaní 60 min.), jednotková cena bez DPH za vzdelávaciu hodinu,   
jednotková cena s DPH za vzdelávaciu hodinu, celková cena za danú vzdelávaciu 
aktivitu bez DPH, celková cena za danú vzdelávaciu aktivitu s DPH,. 
  
 Vzdelávanie máme záujem zrealizovať priamo v priestoroch Strednej odbornej školy 
strojníckej v Považskej Bystrici. Počet pedagogických a odborných zamestnancov 
predpokladáme 40. 
  
Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za vzdelávaciu hodinu vzdelávacej 
aktivity v € s DPH. 
Lehota na predkladanie ponúk:  Do 23.10.2019 do 12:00 hod. 
Doručenie:  mailom na adresu jan.sajtlava@gmail.com (koordinátor projektu) a 
stefan.capak@sosjpb.sk (riaditeľ školy). 
  
S pozdravom 
Štefan Capák 
riaditeľ  
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