
                               OBCHODNÁ   VEREJNÁ   SÚŤAŽ  -  VÝZVA 

Národný energe+cký  klaster NEK  ( ďalej ako vyhlasovateľ ) dnešným dňom vyhlasuje v súlade s & 281 až & 288 
Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s písm . J, bodom 5. Schémy Ministerstva hospodárstva SR 

na podporu priemyselných klastrových organizácií DM-18/ 2014, zverejnenej 30.1.2015 túto 

                                                                       Obchodnú verejnú súťaž 

1 .Predmet súťaže: Poskytovanie služieb komplexného vzdelávania a zabezpečenia výučby a propagácie . 

2 .Pre projekt: Špeciálny vzdelávací program pre energeNcké a ekologické inovácie pri tvorbe projektov, 

financovaný z dotácie MH SR v rámci podpory priemyselných klastrových organizácií v roku 2015. 

3. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 5.jún 2015 ( piatok) do 14.00 hod a to osobne ,alebo poštovým 

doručovaním na adresu vyhlasovateľa - Národný energe+cký klaster NEK, Záhradnícka č. 72, 82412 Bra+slava, 
miestosť: prijímacia kancelária I.posch.  Na podania doručené po uplynuf tejto lehoty fyzicky do sídla 

vyhlasovateľa sa nebude prihliadať a nebudú akceptované. 

4. Podmienky súťaže: Uchádzač o poskytovanie služieb musí splniť nasledovné podmienky, ktoré preukazuje 

priamo vo vypracovanej súťažnej ponuke a to: 

4.1 .  Samostatná cenová ponuka uvádzajúca súhrnnú cenu za poskytnuté služby bez DPH a spolu s DPH, 
oznámenie ak účastník nie je platcom DPH. 

4.2.   Podrobný vypracovaný rozpočet poskytovaných služieb podľa predlohy zverejnenej v rámci tejto  Výzvy, 
kde je nutné presne dodržať a oceniť všetky požadované položky. Na chýbajúce, či nejasné údaje sa nebude 

prihliadať a ponuka bude vylúčená zo súťaže. 

4.3.   Kópia výpisu z Obchodného registra, resp.Živnostenského registra s obdobným, alebo prípustným 
predmetom podnikania v oblas+ požadovaných služieb –postačuje elektronická verzia z registra. 

4.4.   Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, že v čase podania cenovej ponuky nie je v evidencii 

nepla+čov štátnej správy, daňového úradu, zdravotných a sociálnej poisťovní a nie je voči nemu vedená 
exekúcia, či reštrukturalizačné alebo konkurzné konanie. 

4.5.  Vyhlásenie o pravdivos+ a úplnos+ všetkých údajov a dokladov v ponuke a a bezpodmienečnom 
akceptovaní všetkých súťažných podmienok a náležitosf uvedených v tejto výzve a jej prílohách, podpísané 

štatutárnym orgánom uchádzača. 

4.6.  Krátka rešerš s popisom všetkých doteraz uskutočnených foriem a poskytnutých služieb v oblas+ 
vzdelávania, výučby a propagácie v obdobnom rozsahu a to za obdobie rokov 2013,2014. 

4.7.  Vyplnené iden+fikačné a cenové údaje uchádzača s podpisom štatutárneho orgánu v pripojenom vzore 

zmluvy o poskytnuf služby. 

5 . Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž aj bez odôvodnenia kedykoľvek zrušiť, týmto nevznikajú 

uchádzačom žiadne nároky a ani uplatnenie nákladov voči vyhlasovateľovi. 

6 . Uchádzač v prípade úspešnos+ a prija+a jeho ponuky je povinný bez odkladu zahájiť nezávisle odo dňa 

podpisu samotnej zmluvy o poskytnuf služby s vyhlasovateľom ( pre krátkosť času a lehoty projektu 

vzdelávania) prípravné a odborné vzdelávacie činnos+ a bezodkladne zabezpečiť vlastné, resp. externé odborné 
kapacity lektorov na prípravu a školenie k výučbe. 



7.  Uchádzač je povinný strpieť výkon kontrolnej činnos+ kompetentných orgánov MH SR v rámci dotácie na 

projekt  a to v rozsahu primeranom jeho činnos+. Zároveň sa v zmluve dojednáva tzv .podmienka odkladu 
výkonu zmluvy v dôsledku činnosf, či rozhodnuf nezavinených vyhlasovateľom. 

8.   Predpokladaná cena poskytovaných služieb komplexného vzdelávania a zabezpečenia výučby a propagácie 

v rámci tejto výzvy je 30.000,00 eur ( slovom: tridsať+síc euro) bez DPH. 

9.  Vyhlásenie výsledkov súťaže: K verejnému otváraniu obálok a hodnoteniu ponúk Hodno+acou komisiou 

vyhlasovateľa dôjde  dňa 11. Júna 2015 v sídle vyhlasovateľa o 13.00 hod a tento proces je verejný pre 
zástupcov uchádzačov, ktorí predložili v stanovenom čase svoje komplexné ponuky do súťaže. Z otvárania 

obálok a vyhodnotenia s určením víťaza súťaže sa priamo na mieste vyhotoví Zápisnica a následne v lehote 10 

dní  budú uchádzači písomne vyrozumení o výsledku svojej účas+. 

9.  Cenové ponuky a súvisiace dokumenty sa účastníkom nevracajú a slúžia pre potreby vyhlasovateľa, pri 

zabezpečení všetkých predpisov o mlčanlivos+ a ochrane osobných údajov. Ponuka uchádzačov je viazaná do 

31.12.2015. 

10.  Počas priebehu súťaže je možné požiadať osobne alebo mailom o prípadné doplňujúce informácie odborne 

spôsobilú osobu vyhlasovateľa pre organizáciu súťaže a to : Ing.Miroslav Bartko, tel.0905907438, resp. na 
mailovej adrese: info@nek.sk a sledovať prípadné oznámenia vyhlasovateľa na tejto webovwj adrese: 

www.nek.sk. 

11.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a jej informácií je vzorová Zmluva o poskytnuf služby, Nevyplnený 
rozpočet čiastkových položiek a učebný plán s predmetmi výučby. 

V Bra+slave, 21.5.2015 

Za vyhlasovateľa:  Ing. Jozef Kovačovič, prezident klastra 
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