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ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

TAJOVSKÉHO 28B,  974 01 Banská Bystrica 

  

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
Zákazka v zmysle §9 ods. 9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Na dodanie služby – Školenie zamestnancov pre účely KIMS podľa špecifikácie uvedenej 

v bode 3 tejto výzvy 

 

 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:   Štátna ochrana prírody SR 

 Sídlo:   Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 

 Štatutár:   Ing. Milan Boroš 

 IČO:   17058520 

 Telefón:   +421 48 472 20 20 

 Fax:   +421 48 472 20 36 

 Kontaktná osoba:  Ing. Martin Hrušecký 

 e-mail:   martin.hrusecky@sopsr.sk 

 

2. Predmet zákazky:  
 Školenie zamestnancov pre účely KIMS. 

 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

 

Oblasť znalostí č.1: Základné znalosti s vytváraním aplikácii v jazyku C# na platforme MS .NET 

a práca s nástrojom MS Visual Studio 2012. 

Počet osôb: 3 

Minimálny rozsah školenia: 4 dni 

Cieľové znalosti: 

- Základné znalosti práce vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 2012     

- Základný prehľad o platforme Microsoft .NET 

- Základné znalosti objektovo-orientovaného programovania 

- Základná znalosť syntaxe jazyka C# 

- Používanie premenných a dátových typov 

- Používanie podmienok a cyklov 

- Používanie výnimiek 

- Používanie a práca s referenčnými typmi 

- Používanie konštruktorov a finalizérov 

- Používanie dedičnosti, virtuálnych metód, abstraktných tried a rozhraní (Interface) 

- Vytváranie a ničenie objektov 

- Použitie vlastností a indexerov 

 

Oblasť znalostí č. 2: Vývoj aplikácií na báze technológie ASP.NET 

Počet osôb: 3 

Minimálny rozsah školenia: 7 dní 

Cieľové znalosti:  
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- Vytvorenie komponentu v C# 

- Spravovanie web projektu v prostredí Visual Studio .NET 

- Vytvorenie web formuláru 

- Ladenie web aplikácie 

- Pristupovanie k dátam z databázy pomocou ADO.NET 

- Pristupovanie k dátam v XML dokumente 

- Validácia užívateľského vstupu 

- Vytváranie ovládacieho prvku 

- Vytváranie webovej služby 

- Konfigurovanie, zabezpečovanie a distribúcia web aplikácie 

- Vytváranie ASP.NET aplikácie 

- Vytváranie a používanie predlôh stránok (Master Pages) 

- Vytváranie a používanie tém (Themes and Skins) 

- Vytváranie a používanie serverových komponentov pre vytváranie sprievodcov 

- Generovanie stránok z dátových zdrojov pomocou ASP.NET 

- Ukladanie stavu v ASP.NET 

- Používanie navigácie na webe (Site Navigation) 

- Používanie Web Parts 

- Vytváranie a používanie užívateľských profilov (User Profiles) 

- Využívanie zabezpečenia ASP.NET pomocou Membership API 

 

Oblasť znalostí č.3: Tvorba reportov prostredníctvom Microsoft SQL Server 2012 Reporting 

Services  (ďalej len Reporting Services) 

Počet osôb: 3 

Minimálny rozsah školenia: 3 dni 

Cieľové znalosti:  

- Ucelený prehľad jazyka T-SQL 

- Základný prehľad o funkcionalite a využití Reporting Services.  

- Vytváranie reportov 

- Vytváranie reportov s pokročilejšími vlastnosťami 

- Práca so sadami údajov  

- Vytváranie modelov reportov pre užívateľov 

- Konfigurovanie, publikovanie a spustenie reportov 

- Zapájanie reportov do programovej aplikácie v prostredí MS Visual Studio .NET 

- Správa Reporting Services 

- Automatizovanie správy Reporting Services 

 

Dodávateľ vystaví jednotlivým účastníkom školenia potvrdenie – certifikát o absolvovaní 

školenia z príslušnej oblasti znalostí. 

 

Predmet zákazky je riešený v súvislosti s Komplexným informačným a monitorovacím  

systémom (v rámci výzvy uvádzaným ako KIMS) budovaným v rámci projektu „Príprava a 

zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“, 

ITMS kód: 24150120030, financovaného z Operačného programu Životné prostredie. 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky 

 Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 4 034,60 € s DPH. 

Cenovú ponuku je potrebné uviesť v nasledovnej štruktúre: 

 Cena bez DPH  

 20 % DPH 

 Cena s DPH 

Ceny je potrebné uvádzať v eurách. 

V prípade, že nie ste platcom DPH, žiadame Vás o uvedenie tejto skutočnosti v zaslanej cenovej 

ponuke. 



 

6. Variantné riešenia: 

 Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 

Miesto dodania určí víťazný uchádzač po dohode s obstarávateľom. 

 

8. Typ zmluvy: 

 Zákazka sa bude realizovať s víťazným uchádzačom formou zmluvy o dielo. 

 

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

Požadované termíny dodania predmetu zákazky pre jednotlivé oblasti znalostí sú nasledovné: 

Oblasť znalostí č.1 do 31.01.2014. 

Oblasť znalostí č.2 do 28.02.2014. 

Oblasť znalostí č.3 do 31.01.2014. 

Termíny jednotlivých školení budú spresnené v súlade s uvedenými termínmi po dohode 

s obstarávateľom. 

 

10. Požadované doklady:  

Doklad o oprávnení uchádzača podnikať – aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenské 

oprávnenie preukazujúce oprávnenosť uchádzača podnikať v danej oblasti, ktoré môže byť 

vytlačené aj z internetovej stránky obchodného alebo živnostenského registra. 

 

11. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

Dňa 12.12.2013 do  12.00 hod. 

Ponuku je možné doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode č.1 tejto výzvy alebo 

v listinnej podobe poštou alebo osobne v čase o 9.00 hod. do 14.00 hod. v pracovných dňoch na 

adresu uvedenú v bode č.1. 

V prípade zaslania poštou sa za termín doručenia bude považovať deň doručenia obstarávateľovi. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

12. Podmienky financovania:  

Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia. Zúčastnené strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60-dňová lehota splatnosti faktúr 

vystavených predávajúcim obstarávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam vyplývajúcim z predpokladanej zmluvy pre predávajúceho a takéto 

dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia. 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena predmetu obstarania v EUR s DPH.   

 

14. Spôsob určenia ceny: 

Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené 

v eurách a stanovené podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

Všetky ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 

V cenovej ponuke bude uvedená jednotková cena za školenie za každú oblasť znalostí podľa 

bodu č.3 tejto výzvy pre jedného účastníka a celková cena za celú dodávku špecifikovanú v bode 

č.3 tejto výzvy. 

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú uchádzačovi v spojení s účasťou v tejto súťaži znáša 

uchádzač na vlastnú ťarchu, 

- Každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky bude zaslaný 

výsledok vyhodnotenia ponuky. 



- V prípade, že celková cena zákazky víťazného uchádzača prekročí predpokladanú cenu 

zákazky, obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť počet účastníkov školenia. 

- Výdavok v súčasnosti nie je zaradený medzi oprávnené výdavky projektu, nakoľko počas 

spracovania projektu neboli známe skutočnosti, ktoré by poukazovali na jeho potrebu. Vzniknutý 

nepredvídateľný výdavok bude zapracovaný do pripravovanej podstatnej zmeny projektu 

a refundovaný z mimorozpočtových zdrojov. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 20.11.2013 

 

 

 

 

      Ing. Milan Boroš 

      riaditeľ ŠOP SR 
 


