
INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA
 Formulár: Príloha č. 9  podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Základná škola - Báb 225
IČO:  37865528
Báb 225, 951 34 Báb
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Základná škola, Báb 225, 951 34 Báb
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Škodová
Telefón: +421 376588234
Email: babzs@szm.sk; skodova.h@azet.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.zsbab.edupage.org

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  škola
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:  § 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Vzdelávanie

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
3.3 Školenia pedagogických zamestnancov pre prehlbovanie zručností vo vyučovacom procese v práci učiteľa

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo:  Služby
Kategória služby číslo:  24
c) Hlavné miesto poskytovania služieb:  Základná škola, Báb 225, 951 34 Báb
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK
SK023

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Komplexné vzdelávacie služby za účelom zvýšenia odbornej kvalifikácii a posilnenia zručností pedagogických
zamestnancov Základnej školy v nasledujúcich oblastiach: 3.3.3. Lektor pre školenie interaktívneho vyučovania v
celkovom rozsahu 158 hodín prezenčne, 3.3.4. Lektor pre školenie na prehlbovanie zručností metakognitívnych stratégií
v celkovom rozsahu 191 hodín prezenčne, 3.3.5. Lektor pre inovatívne stratégie vyučovania a učenia sa v celkovom
rozsahu 174 hodín prezenčne, 3.3.6 Lektor pre efektívne metódy a formy vzdelávania v celkovom rozsahu 241 hodín
prezenčne, 3.3.7 Lektor pre školenie tvorby metodík s cieľom zvýšiť čitateľská a informačnú zručnosť žiaka v celkovom
rozsahu 241 hodín prezenčne, 3.3.8 Lektor pre školenie rozvíjania logického priestoru v myslení žiaka v celkovom
rozsahu 226 hodín prezenčne.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80400000-8 

II.2.    Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah  

Komplexné vzdelávacie služby za účelom zvýšenia odbornej kvalifikácii a posilnenia zručností pedagogických
zamestnancov Základnej školy v nasledujúcich oblastiach: 3.3.3. Lektor pre školenie interaktívneho vyučovania v
celkovom rozsahu 158 hodín prezenčne, 3.3.4. Lektor pre školenie na prehlbovanie zručností metakognitívnych stratégií
v celkovom rozsahu 191 hodín prezenčne, 3.3.5. Lektor pre inovatívne stratégie vyučovania a učenia sa v celkovom
rozsahu 174 hodín prezenčne, 3.3.6 Lektor pre efektívne metódy a formy vzdelávania v celkovom rozsahu 241 hodín
prezenčne, 3.3.7 Lektor pre školenie tvorby metodík s cieľom zvýšiť čitateľská a informačnú zručnosť žiaka v celkovom
rozsahu 241 hodín prezenčne, 3.3.8 Lektor pre školenie rozvíjania logického priestoru v myslení žiaka v celkovom
rozsahu 226 hodín prezenčne.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  28 517,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Výzva na predkladanie ponúk

IV.3.    Administratívne informácie 
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IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
01/2013

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy 

11.06.2013
V.2.    Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 

1
V.3.    Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

0
V.4.    Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva 

elfa, s.r.o.
IČO:  31648410
Park Komenského 7 , 04001 Košice
Slovensko
Telefón: +421 917249883

V.5.    Informácie o hodnote zmluvy 
Hodnota:  27 396,6000 EUR
Bez DPH

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Projekt Čitateľská gramotnosť a angličtina žiakov ako pevný základ pre dosahovanie budúcich cieľov , Operačný
program: Vzdelávanie

VI.2.    Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 
VI.4.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 

Číslo oznámenia vo VVO: 4013-WYS, číslo VVO 53/2013 z 15.03.2013
VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia 

14.06.2013
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