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                                    POPIS A ROZPOČET PROJEKTU 

„Špeciálny vzdelávací program pre energeBcké a ekologické inovácie pri 
tvorbe   projektov“ 

Vyhlasovateľ:                         Národný energeBcký klaster NEK 

Uchádzač/predkladateľ ponuky: 

Doba riešenia:   06-10/2015  

Podrobný rozpis nákladov v EUR: 

1. OPRÁVNENÉ  NÁKLADY
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        ČINNOSŤ I.                                                                                                                                                
        spolu: 

1. Zabezpečenie cestovných nákladov lektorského zboru pre tri 
samostatné školenia (2 dňové) v troch centrách (po päť lektorov) 

2. Výdavky zabezpečenia nakupovaných služieb 
- zabezpečenie výučbového programu podľa učebnej osnovy 
a rozvrhu štúdia 

1.2.1. 1. študijný deň (2 študijné skupiny x 3 miesta) 
            ......... EUR x 2 x 3 x 10 hod 
1.2.2.  2. študijný deň 
            ......... EUR x 2 x 3 x 10 hod 

                 1.2.3. Zabezpečenie výroby účelovej temaVckej publikácie                                            

                          „Implementujme inovaYvne prístupy do projektov energeVky a     
                          ekológie“. 

             Rozsah 6 autorských hárkov AH 
          -  spracovanie obsahu ....... EUR x 6 AH 
          -  vyhotovenie ....... EUR x 120 ks 

1.3.  Výdavky zabezpečenia organizácie a účasV na vzdelávacích 
akVvitách 

         1.3.1. Zabezpečenie organizačných technických a administraYvnych 
                  služieb vzdelávacej činnosV 
                  ......... EUR x 50 hod 

       
        1.3.2.  Vytvorenie a prevádzkovanie účelového lokálneho študijného                       
                     portálu a archívu prezentácií účastníkov kurzu 
                   ............. EUR x 1 zostava 

         1.3.3. Vypracovanie a vyhodnotenie projektu vzdelávacích akVvít 
                    formou samostatnej záverečnej správy, vrátane prehľadu  
                    a vyhodnotenia študijných výsledkov kurzu 
                   ............ EUR x 1 ks 

        1.3.4. Zabezpečenie   a usporiadanie   výučbových   priestorov   pre  
                   jednotlivé školenia kurzu vrátane ozvučenia a videotechniky 
                   2 dni x 3 priestory 
                   2 x 3 x ......... EUR/deň x priestor 

       1.3.5. Vyhotovenie    pozvánok,    registračných    študijných    listov  
                  a osvedčení pre študentov 
                  .......... EUR x 90 ks 

  1.3.6. Vyhotovenie propagačných nosičov „Žijeme ekológiou 

           a inováciami“ 

                   ........ EUR x 200 ks 

              

            Cena EUR 
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       ČINNOSŤ II.                                                                                                                                                
        spolu: 

1.4.  Výdavky spojené s organizáciou a zabezpečovaním workshopu:  

1.4.1. Zabezpečenie organizačných a technických obslužných           
           činnosY prípravy a priebehu workshopu: 
       a) metodické usmernenie a koordinácia prípravy   a hodnotení                
           členov poroty   
           .......... EUR  x 6  hod 

b) prenájom ozvučení a audiovideo techniky pre akciu  
      ........... EUR  x 1 deň 

c) prenájom  výstavných a konferenčných priestorov   
      ......... EUR  x 1 deň x 2 miestnosV 

1.5.  Vyhotovenie grafických prezentácií na paneloch a baneroch      
         workshopu 

           20 ks x ....... EUR 

1.6.  Náklady na ubytovanie  a občerstvenie  organizátorov a poroty 
           10 osôb x 1 deň x ........ EUR 

1.7.  Náklady na  občerstvenie účastníkov a hosY 
         120 osôb x 1 deň x ..... EUR 

    
1.8.  Vyhotovenie pozvánok workshopu 
         ....... EUR x 150 ks 

1.9.  Zabezpečenie vyhotovenia katalógu  najlepších  prezentácií 
výstupov 

          ...... ks x 15 EUR 

              
              

2. OSTATNÉ  NÁKLADY

  Plánované  náklady na DPH , v prípade ak dodávatelia / realizátori služieb sú       
  platcami DPH 

SPOLU,  CELKOM  bez DPH: 
                                     s DPH: 
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Tento  rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou výzvy obchodnej verejnej súťaže.  

V BraVslave, dňa 21.5.2015 

        Podpis štatutárneho orgánu uchádzača v súťaži:


