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1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATE ĽA/OBSTARÁVATE ĽA 

Názov:    Áno pre život n.o.  

Sídlo:    Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice  

IČO:    36 146 794 

Kontaktná osoba:  Mgr. Anna Verešová 

Telefón:   0903 534 894  

Elektronická pošta: apz@nextra.sk 

Internetová adresa: www.anoprezivot.sk 

 

2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Zákazka na poskytnutie služby v rámci vzdelávania s názvom „Kurz IKT zru čností“ v rámci 
implementácie projektu „Nový systém podpory ženám s rodinnými povinnosťami v Rajeckom regióne 
pomocou zriadenia „Femkubátora“.  

Počítačové kurzy sú určené pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a pre osoby s rodinnými 
povinnosťami znevýhodnené na trhu práce.  
 

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania:  

1. kurz pre začiatočníkov: Základy práce s počítačom; Operačný systém MS Windows; Základné 
ovládanie programu Microsoft Word a Microsoft Excel; Internet. 

Základy práce s počítačom; Základy WINDOWS I. – ikony, štart programov; nastavenie času a pozadia 
obrazovky; kopírovanie a presúvanie súborov na disketu;  vytváranie a premenovanie priečinkov; 
odstraňovanie súborov do koša a ich obnovovanie.... 

MS WORD I.  – písanie, úprava textu, nastavenie vzhľadu stránky, uloženie, tlač dokumentu; vkladanie 
špeciálnych znakov, obrázkov, formátovanie; jednoduché odrážky, číslovanie; nastavenie vzhľadu stránky 
a okrajov; ukladanie a tlač dokumentu; pravopis; tabuľky; základné zásady písania a úprava úradného 
listu...  

MS EXCEL I. - vytvorenie tabuľky; vkladanie a vymazávanie údajov; označovanie blokov; rozširovanie 
stĺpcov a riadkov; orámovanie a podfarbenie tabuliek; automatický formát; počítanie so vzorcami; 
kopírovanie tabuľky; uloženie dokumentu.... 

INTERNET I. –základné pojmy;  elektronická pošta; www stránky; zásady bezpečnosti.... 
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2. kurz pre mierne pokročilých - pre účastníkov, ktorí si chcú zlepšiť svoje vedomosti v oblasti práce            
s aplikáciami MS Word a MS Excel a v prezentačnom programe MS PowerPoint; Outlook, práca s e- 
mailom . 

MS WORD II - Zásady písania a formátovania textu; Štandardné štýly; Nastavenie automatických 
opráv; Možnosti zobrazenia dokumentu; Práca s tabuľkami; Číslovanie strán; Vytvorenie vodotlače; 
Základná práca s hlavičkou a pätou; Rozdelenie textu na stĺpce; Viacúrovňové zoznamy..... 

MS EXCEL  II - Formátovanie bunky; Vzorce; Funkcie, spôsoby ich tvorenia; Formátovanie; 
Kontingenčná tabuľka úvod,.... 

OOTLOOK, práca s e-mailom -  E-mailové účty; Elektronická pošta, práca so správami; Adresár a práca 
s adresárom; Kalendár; Kontakty....  

MS POWER POINT - Práca so snímkami; Práca s poznámkami; Práca so snímkou a objektom; Práca 
so súborom; Textové pole, WordArt; Obrázky a Cliparty; Animácie; Časovanie; Ozvučenie; 
Nastavenie parametrov; Nástroje na prezentovanie; Tlač prezentácie....  

 
Predpokladaný rozsah vzdelávania:  

• Skupina začiatočníkov -  10 osôb / počet hodín podľa akreditovanej modulovej štruktúry 
vzdelávania  

• Skupina mierne pokročilých - 10 osôb / počet hodín podľa akreditovanej modulovej 
štruktúry vzdelávania 

 
Vzdelávacia aktivita musí byť ukončená vykonaním skúšky s vydaním osvedčenia pre absolventov 
vzdelávania – akreditovaný kurz.  
Školiace pomôcky na vzdelávanie, študijné materiály a písacie potreby pre účastníkov zabezpečí 
uchádzač.  
 
Miesto poskytnutia služby:  Rajecké Teplice  

Priestory vrátane počítačovej techniky zabezpečí obstarávateľ. 
Doba poskytovania:  

• 1.kurz :  november, december 2012  
• 2.kurz :  marec, apríl 2013 

 
Lokalita poskytovania predmetu obstarávania:  
Mesto Rajecké Teplice  
 
Možnosť predloženia ponuky:  
Na celý predmet zákazky. 
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Predpokladaná celková  hodnota zákazky:  

Predpokladaná celková hodnota zákazky je 3 666,66 EUR bez DPH.  
Pod celkovou hodnotou zákazky sa rozumie cena bez DPH pre 2 skupiny x 10 účastníkov 
vzdelávania vrátane vykonania skúšky a vydania osvedčenia. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať 
všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 
 
3. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky 
vrátane nákladov súvisiacich s predmetom zákazky s dôrazom na dodržanie počtu hodín výučby v prípade 
modulovej štruktúry tak, ako je uvedené v akreditácii uchádzača. 
 
4. PODMIENKY ÚČASTI 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť: 

• cenovú ponuku, v rámci ktorej bude uvedený obsah výučby s počtom vyučovacích hodín  
• kópiu dokladu o akreditácii ponúkaného vzdelávania   
• kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý je predmetom tejto zákazky 
 

5. LEHOTA A PODMIENKY Y PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  

Lehota na predkladanie ponúk je do 22. 11. 2012 do 16,00 hod. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu obstarávateľa.  
Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom.  
 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: 

Áno pre život n.o. , Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice 
 
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovným:  

• adresa obstarávateľa 
• adresa uchádzača 
• označenie „Neotvárať“ 
• označenie „Kurz IKT zručností“ 

 
6. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
Dátum:  23. 11. 2012 
Miesto:  Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice (sídlo organizácie) 
Čas:   09,00 hod. 
 
V Rajeckých Tepliciach, 09.11. 2012    Mgr. Anna Verešová, štat. zást.  


