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Vec
Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk - odpoveď
V nadväznosti na Výzvu na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
s názvom „Vzdelávacie kurzy v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK aq ich rodinných
príslušníkov““ uchádzač Consulting & Education Partners, s.r.o. žiada o vysvetlenie nasledovných
skutočností stanovených v predmetnej Výzve na predkladanie ponúk:
Otázka č. 1:
Aká je predpokladaná hodnota zákazky bez DPH za celý predmet zákazky a aká je predpokladaná
hodnota zákazky za jednotlivé vzdelávacie aktivity samostatne?
Odpoveď:
Predpokladaná hodnota celej zákazky bez DPH: 7866,00€.
Aktivita č.1 Kurz zameraný na rozvoj komunikačných zručností a práce s mladými ľuďmi,
predpokladaná hodnota 3333,00€ bez DPH.
Aktivita č. 2 Kurz asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa,
predpokladaná hodnota 1583,00€ bez DPH.
Aktivita č. 3 Efektívna komunikácia v sociálnom a pracovnom procese, predpokladaná hodnota
825,00€ bez DPH.
Aktivita č. 4 Skupinová práca s mládežou, predpokladaná hodnota 2125,00€ bez DPH.
Otázka č. 2:
Aký je rozsah hodín stanovený na jeden tréningový deň za každú vzdelávaciu aktivitu?
Odpoveď:
Aktivita č. 1 Kurz zameraný na rozvoj komunikačných zručností a práce s mladými ľuďmi:
Víkendové vzdelávanie v okolí Žiliny: 6 dní, 8 hodín/1 tréningový deň, spolu 48 hodín
Rozsah hodín stanovený na jeden tréningový deň v Nízkoprahovom centre: 2 hodiny, spolu 32 hodín.

Aktivita č. 2 Kurz asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa:
Rozsah hodín stanovený na jeden tréningový deň v Základnej škole Hollého: 1,5 hodiny, spolu 40
hodín.
Aktivita č. 3 Efektívna komunikácia v sociálnom a pracovnom procese
Rozsah hodín stanovený na jeden tréningový deň v Základnej škole Hollého: 1,5 hodiny, spolu 16
hodín.
Aktivita č. 4 Skupinová práca s mládežou:
Rozsah hodín stanovený na jeden tréningový deň v Základnej škole Hollého: 1,5 hodiny, spolu 80
hodín.
Otázka č. 3:
Požadujete aby cieľová skupina bola rozdelená do skupín? Ak áno prosíme o presnú špecifikáciu ako
budú rozdelení účastníci do skupín za každú vzdelávaciu aktivitu samostatne.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ nepožaduje aby cieľové skupiny boli rozdeľované do podskupín.
Otázka č. 4:
V rámci miesta realizácie pri vzdelávacej aktivite č.1 uvádzate: „V rámci kurzu sa plánuje realizovať
aj víkendové intenzívne vzdelávanie mimo Žiliny, ďalšie hodiny by mali byť organizované formou
pravidelných stretnutí v Nízkoprahovom centre“. Prosíme o vysvetlenie čo znamená
„víkendové intenzívne vzdelávanie mimo Žiliny“, či požadujete konkrétne miesto , alebo je voľba na
strane dodávateľa, prosíme stanoviť rozsah časti školenia a počet účastníkov. Zároveň prosíme
o vysvetlenie čo znamená „ďalšie hodiny“. Prosíme o stanovanie konkrétneho rozsahu a zamerania
tak v prípade vzdelávania, ktoré má prebehnúť mimo Žiliny ako aj v prípade ďalších hodín
v Nízkoprahovom centre.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ nepožaduje konkrétne miesto víkendového vzdelávania. Výber zabezpečí
dodávateľ služby, avšak aktivita by sa mala realizovať v okolí Žiliny, odporúča sa vo vzdialenosti do
30 km od Žiliny.
Rozsah víkendového vzdelávania je 6 dní, 8 hodín/1 tréningový deň, spolu 48 hodín.
Rozsah hodín stanovený na jeden tréningový deň v Nízkoprahovom centre (ďalšie hodiny) : 2
hodiny, spolu 32 hodín.
Dopravu účastníkov aktivity (cieľovej skupiny) na víkendové vzdelávanie zabezpečí verejný
obstarávateľ. Ubytovanie, stravné a dopravu účastníkov aktivity (cieľovej skupiny) uhradí verejný
obstarávateľ z rozpočtu projektu.
Obsahové zameranie celej aktivity je definované vo výzve na predkladanie ponúk. Obsahové
zameranie víkendového vzdelávania a obsahové zameranie vzdelávania v Nízkoprahovom centre
zadefinuje dodávateľ služby.
Otázka č. 5
Aká zmluva v klasifikácii podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) bude uzatvorená
s víťazným uchádzačom?
Odpoveď:
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb vzdelávania a o úhrade
oprávnených nákladov v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
Otázka č. 6
Ktorá strana vyhotoví zmluvu na dodanie služieb stanovených v predmetnej Výzve na predkladanie
ponúk?

Odpoveď:
Zmluvu vyhotoví verejný obstarávateľ.
Otázka č. 7
Aké iné podmienky a náležitosti budú uvedené v zmluve uzatvorenej s víťazným uchádzačom?
Odpoveď:
V zmluve s víťazným uchádzačom budú uvedené ďalšie podmienky v zmysle obchodného
a občianskeho zákonníka.
Otázka č. 8
Požaduje verejný obstarávateľ od uchádzačov, aby zabezpečili v rámci predmetu zákazky aj vstupné
testovanie a záverečné testovanie cieľovej skupiny spolu s vydaním osvedčení? Prosíme o bližšiu
špecifikáciu.
Odpoveď:
Vstupné testovanie a záverečné testovanie cieľovej skupiny spolu s vydaním osvedčení verejný
obstarávateľ nepožaduje.

S pozdravom

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina

