Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201517368_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Sídlo:

Vazovova 5, 81243 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00397687

DIČ:

2020845255

IČ DPH:

SK2020845255

Číslo účtu:
Tel:
1.2

0917669015

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Artcomm, s.r.o.

Sídlo:

Hôrky 75, 01001 Žilina, Slovenská republika

IČO:

44220839

DIČ:
IČ DPH:

SK2022629488

Číslo účtu:
Tel:

0948670075

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Vzdelávanie na zvýšenie kompetenčného profilu v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu

Kľúčové slová:

CPV:

koučing, riadenie ľudských zdrojov, komunikácia, projektový manažment, udržateľnosť, lean
manažment, six sigma, špirálový manažment, spoločenská zodpovednosť, štíhli podnik, logistika,
manažérske rozhodovanie, EFQM, QMS, finančné vykazovanie, audítor, expert, školenie,
certifikácia, tréning
80430000-7 - Vzdelávanie dospelých na univerzitnej úrovni

Druh/y:

Služba

Kategória služieb:

24. Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Vzdelávanie dospelých na univerzitnej úrovni v oblasti koučingu,riadenia ľudských zdrojov,komunikácie,projektového
manažmentu,udržateľnosti,lean manažmentu,six sigma,špirálového manažmentu,spoločenskej zodpovednosti,štíhleho
podniku,logistiky,manažérskeho rozhodovania,EFQM,QMS a iné

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Počet kurzov

JV

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne
15

Kurz č. 1 - Akreditovaný tréning coachov - minimálny obsah kurzu:
Peer koučing – zážitková skúsenosť s koučovaním, Reflektívna esej – esej analyzujúca vlastné zážitky a skúsenosti s peer koučingom
alebo vlastným koučovaním, Vlastné koučovanie – nekomerčné tréningové koučovanie či už s vlastným alebo určeným
dobrovoľníkom,
Supervízia – pri vlastnom koučovaní + individuálna schôdzka so skúseným koučom/supervízorom a iné. Dĺžka školenia: 10 dní,
počet osôb: 8
Kurz č. 2 - Tréner ľudských zdrojov - minimálny obsah kurzu:
Základné princípy vzdelávania dospelých, metódy a prístupy vzdelávania dospelých, identifikácia vzdelávacích požiadaviek, príprava
a realizácia školení, základné princípy vystupovania pred publikom, usporiadanie školiacej miestnosti, naviazanie kontaktu, práca so
skupinou, pravidlá správania sa
počas kurzu, techniky práce s účastníkmi, práca s otázkami, motivácia a podpora účastníkov, riešenie konfliktov na školení, princípy
podávania spätnej väzby, vyhodnotenie spätnej väzby a iné. Odporúčaná dĺžka školenia: 4 dni, počet osôb: 8
Kurz č. 3 - Efektívna komunikácia pokročilí - minimálny obsah kurzu:
Komunikácia – jej princípy, metódy a modely, komunikácia s rôznymi typmi ľudí – roli vysielateľa a príjemcu informácie, typy
vysielateľov a príjemcov, nároky na predávané informácie, pokročilé komunikačné zručnosti – zásady komunikácie rovný s rovným,
štruktúra rozhovoru a jednania,
zvládanie konfliktov a námietok, formulácia názorov a ich komunikácia a iné. Odporúčaná dĺžka školenia: 2 dni, počet osôb: 18
Kurz č. 4 - Manažér Excelencie Open Špirálový Manažment- minimálny obsah kurzu:
Princípy špirálového manažmentu, stanovenie princípov úspechu a ich vzťah, definovanie potenciálu úspešnosti vrátane sociálneho
a vedomostného kapitálu, podniková kultúra a jej vzťah a dopad na výsledky a budúcnosť spoločnosti, zmeny a ich manažment,
vedenie a motivovanie tímov, vytváranie
synergických efektov spolupráce, budovanie podmienok pre dlhodobo vysokovýkonnú spoločnosť, meranie angažovanosti a
kompetencií zamestnancov, Manex – cesta k excelentnosti. Odporúčaná dĺžka školenia: 2 dni, počet osôb: 2
Kurz č. 5 - Školenie spoločenskej zodpovednosti - minimálny obsah kurzu:
Význam manažmentu spoločenskej zodpovednosti (CSR), princípy spoločenskej zodpovednosti, normy a štandardy spoločenskej
zodpovednosti, vzťah CSR k iným manažérskym systémom, možnosti a prínosy certifikácie CSR. Odporúčaná dĺžka školenia: 5 dní,
počet osôb: 2
Kurz č. 6 - Lean Factory – Štíhly podnik - minimálny obsah kurzu:
Minimálny obsah kurzu: Princípy a východiská lean, Lean Six Sigma ako nástroj zvyšovania výkonnosti procesov, hodnotová
analýza, moderné prístupy k manažmentu výroby, nástroje štíhlej výroby, kritériá optimalizácie štíhlej výroby. Odporúčaná dĺžka
školenia: 11 dní, počet osôb: 8
Kurz č. 7 - Lean Black Belt - minimálny obsah kurzu:
Úvod do Lean Six Sigma, projektové metodiky DMAIC a DMADV, popis metódy a nástrojov jednotlivých etáp DMAIC: Define
(analýza stakeholderov, CTQ, KANO analýza, FMEA analýza, analýza rizík, COPQ a iné), Measure: (metódy mapovania procesov,
VSM, identifikácia koreňových príčin, práca s údajmi,
analýza systému merania, meranie výkonnosti procesov a iné), Analyse (grafická analýza, dátová analýza, testovanie hypotéz,
korelácie, regresná analýza, procesná analýza, analýza času procesov, indexy, analýza efektivity práce a iné), Improve (KAIZEN,
kreatívne techniky, inovácie, DOE,
metódy zoštíhľovania procesov- Pull systém, Prevencia, Štandardizácia, TPM, SMED, zoštíhľovanie procesov, výber najlepšieho
riešenia, implementácia riešenia a iné), Control (FMEA, KPI, plán kontroly procesov, regulačné diagramy, dokumentácia zmien
nového procesu,
odovzdanie procesu vlastníkovi a iné). Odporúčaná dĺžka školenia: 10 dní, počet osôb: 2
Kurz č. 8 - Manažérske rozhodovanie - minimálny obsah kurzu:
Proces rozhodovania, etapy rozhodovacieho procesu, druhy rozhodovacích procesov, rozdelenie rozhodovacích procesov podľa
závažnosti, skupinové a individuálne rozhodovanie, štýly rozhodovania a ich chyby, prekážky v rozhodovaní, prístupy k
rozhodovaniu, techniky rozhodovania, uplatnenie rozhodnutia,
kontrola a monitoring jeho použitia a iné. Odporúčaná dĺžka školenia: 2 dni, počet osôb: 4
Kurz č. 9 - Logistický audit - minimálny obsah kurzu:
Logistický audit jeho význam a funkcie, metodiky logistického auditu, analýza nákupnej, výrobnej a distribučnej logistiky,
porovnávacia databáza auditov, uplatnenie logistického auditu v praxi - nástroje, metódy a postupy systémové logistiky,
prípadové štúdie a iné. Odporúčaná dĺžka školenia: 3 dni, počet osôb: 2
Kurz č. 10 - Logistický expert - minimálny obsah kurzu:
Úvod do logistiky, rozdelenie logistiky, základné princípy a metódy logistiky, logistické ukazovatele, analýzy v oblasti logistiky, audit
logistických systémov, mapovanie toku hodnôt, projektovanie logistických systémov – materiálové, logistické a informačné toky,
metódy a nástroje dimenzovania
a simulovania logistických systémov, metódy a nástroje optimalizácie logistických systémov, štíhle logistické systémy, informačné
systémy v logistike, stratégia rozvoja dodávateľov, legislatíva v logistike, prípadové štúdie a iné. Odporúčaná dĺžka školenia: 18 dní,
počet osôb: 2
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Kurz č. 11 - Udržateľný projektový manažment - minimálny obsah kurzu:
Projektový manažment - princípy a metodiky, udržateľnosť – princípy a metodiky, štúdia uskutočniteľnosti z pohľadu udržateľnosti,
analýzy v rámci štúdie uskutočniteľnosti,stratégie a marketingový mix,zdroje projektu,udržateľné plánovanie projektu – plán
majetku,finančný plán,plán peňažných tokov,
plán výdajov a príjmov, riadenie rizík, klasifikácia dopadov projektu, hlavní ukazovatele a ich hodnoty, vyhodnotenie finančnej
efektívnosti projektu – udržateľnosť projektu, výsledky analýzy rizík a citlivostnej analýzy a iné. Odporúčaná dĺžka školenia: 4 dní,
počet osôb: 3
Kurz č. 12 - Hodnotiteľ modelu excelentnosti EFQM - minimálny obsah kurzu:
Model excelentnosti EFQM a logika RADAR, proces hodnotenia výkonu a jeho význam, kompetencie hodnotiteľa, proces hodnotenia
– príprava, realizácia a vyhodnotenie a iné. Odporúčaná dĺžka školenia: 4 dni, počet osôb: 3
Kurz č. 13 - Interný audítor QMS podľa normy STN EN ISO 9001:2009 - minimálny obsah kurzu:
Norma STN EN ISO 9001:2009 – obsah a požiadavky, audit – jeho význam, proces auditovania, dokumentácia auditu, simulácia
interného auditu, kvalifikácia interných audítorov, zásady komunikácie pri audite a iné. Odporúčaná dĺžka školenia: 4 dni, počet
osôb: 2
Kurz č. 14 - Six Sigma Green Belt - minimálny obsah kurzu:
Lean Six Sigma – základy, metodiky a princípy, mapovanie procesov, zber a spracovanie údajov a informácií z procesov, metodiky
zlepšovania procesov (FMEA, plánovaný experiment, 5S, vizuálne riešenia, systémy ťahu a iné),štandardizácia a
dokumentácia,kontrola a iné.
Odporúčaná dĺžka školenia: 10 dní, počet osôb: 5
Kurz č. 15 - Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva- minimálny obsah kurzu:
Základy medzinárodného účtovníctva, IFRS v porovnaní s národným štandardom, základy tvorby postupov a politiky, peniaze a
krátkodobé investície, pôžičky a pohľadávky, časové rozlíšenie, zásoby – oceňovanie, náklady, základné postupy, uznávanie
výnosov, hmotný majetok, impairment, nehmotný majetok,
leasing, záväzky, vlastný kapitál, výsledovka a iné. Odporúčaná dĺžka školenia: 8 dní, počet osôb: 3
Pri všetkých školeniach preferujeme ukončenie certifikáciou podľa platného systému certifikácie alebo akreditácie pre danú oblasť,
na základe uznania odbornej spôsobilosti príslušnými certifikačnými alebo akreditačnými inštitúciami
Požaduje sa predložiť podrobný harmonogram termínov školení do 3 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis ponuky na ceny za jednotlivé školenia formou tabuľky do 3 dní od uzavretia zmluvy
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

Paulínska 16

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
17.8.2015 8:56:00 - 26.9.2015 8:56:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 140 000,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 168 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.7.2015 15:03:01
Objednávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Artcomm, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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