Zverejnené dňa 01.07.2010

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Podprahová zákazka podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

I.

Identifikácia subjektu podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon 25/2006 Z. z.“):
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Internetová stránka:

Human for Human
Ondavská 14, 821 08 Bratislava
Bc. Peter Kandra, konateľ
37 928 546
2022389523
www.hfh.sk

II.
KONTAKTNÁ OSOBA SUBJEKTU PODĽA §7 ZÁKONA Č. 25/2006 Z.Z.:
Meno:
Telefón, fax:
e-mailová adresa:

Bc. Peter Kandra, konateľ

0905/715 173

peter.kandra@gmail.com
III.
PREDMET OBSTARÁVANIA:

3.1.

NÁZOV ZÁKAZKY:
Vzdelávaním k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb
3.1.1. Druh zákazky:
Služby
Neprioritné služby podľa prílohy č. 3 zákona o verejnom obstarávaní
Kategória služby č. 24
3.1.2.Miesto poskytnutia služieb:
Sídlo organizácie
Human For Human,

Ondavská 14, 821 02 BRATISLAVA
3.1.3. Predpokladaná cena zákazky bez DPH:
191 770,00 €
3.2.

PREDMET ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je výber dodávateľa/dodávateľov pre projekt: „Vzdelávaním k zlepšeniu
kvality poskytovaných služieb“.
Daný projekt je členený na do troch kurzov:
1. kurz Anglického jazyka
2. kurz PC zručnosti počítačový
3. kurz Manažérskych zručností

Uvedené kurzy pozostávanú z uvedených školení:
1. kurz Anglického jazyka:
1.1 Všeobecná angličtina

1.2 Obchodná angličtina
1.3 konverzačná angličtina

2. kurz PC zručnosti:
2.1. PC zručnosti
3. kurz Manažérskych zručností:
3.1. Asertivita
3.2. Prezentačné zručnosti
3.3. Manažérske zručnosti
3.4. Projektové riadenie
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Uchádzač môže predložiť ponuku obsahom členený na všetky kurzy alebo niekoľko kurzov alebo jeden
kurz. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkaldoch.

3.3.

KLASIFIKÁCIA – CPV SLOVNÍK

CPV:

80580000-3
80532000-2
80530000-8

Poskytovanie jazykových kurzov
Manažérske školenia
Služby týkajúce sa praktického vzdelávania

3.4. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ NA
DOKUMENTY, V KTORÝCH SA UVÁDZAJÚ:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov subjektu podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. a z prostriedkov
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia a adaptability
pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.

IV.
PODMIENKY ÚČASTI
4.1.

UCHÁDZAČ ALEBO ČLEN SKUPINY MUSÍ SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ PODMIENKY
ÚČASTI, TÝKAJÚCE SA:

4.1.1.

právneho postavenia:

Na vyhodnotenie splnenie podmienok účasti je nevyhnutné predložiť aktuálny doklad podľa § 26 ods.
(1) pís. f), ods. (2) pís. e) resp. ods. 3, 4 zákona č. 25/2006 Z. z.
4.1.2. podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Uchádzač predloží nasledovné doklady, pre jednotlivé kurzy:
4.1.2.1. kurz Anglického jazyka:

Uchádzač je povinný uviesť osobu zodpovednú pri plnení zmluvy (jazyk anglický).
Uchádzač predloží za uvedenú osobu životopis, pričom subjekt podľa § 7 zákona č.
25/2006 Z.z. požaduje, aby táto osoba bola lektorom jazykových kurzov (jazyk anglický)
minimálne od roku 2007. Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie tohto lektora, že
bude uchádzačovi k dispozícii pri plnení zmluvy. Čestné vyhlásenie bude obsahovať titul,
meno a priezvisko zodpovednej osoby, dátum narodenia, kvalifikáciu, prax a budú
podpísané touto zodpovednou osobou.
4.1.2.2. kurz PC zručnosti:
Uchádzač je povinný uviesť osobu zodpovednú pri plnení zmluvy. Uchádzačom uvedená
osoba predloží životopis a doklad o najvyššom vzdelaní, pričom subjekt podľa § 7 zákona
č. 25/2006 Z.z. požaduje, aby uchádzačom uvádzaná osoba mala minimálne ukončenú
vysokoškolské vzdelanie – informatika a zo životopisu tejto osoby vyplývalo, že je
lektorom IT minimálne od roku 2007. Uvedená osoba predloží aj čestné prehlásenie, že
bude uchádzačovi k dispozícii pri plnení zmluvy.
4.1.2.3. kurz Manažérskych zručností:

Uchádzač je povinný predložiť na uvedený kurz minimálne jednu osobu zodpovednú na
plnenie zmluvy. Uchádzač predloží uvedenej osoby životopis. Subjekt podľa § 7 zákona č.
25/2006 Z.z. požaduje, pre uvedený kurz, aby uchádzač, alebo ním poverená osoba
vykonávala činnosti uvedených služieb minimálne od roku 2007 a zároveň zrealizovala
školenia na rovnaký alebo podobný predmet zákazky pre minimálne 3 obchodné
spoločnosti, s uvedením ich názvu a obdobia realizácie kurzu. Subjekt podľa § 7 zákona č.
25/2006 Z.z. požaduje tiež, aby uvedená osoba uchádzača predložila čestné prehlásenie, že
bude uchádzačovi k dispozícii pri plnení zmluvy.
4.2.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch.
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4.3. V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viac ako jeden kurz, predloží doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti jedenkrát, obchodné podmienky toľkokrát, na
koľko častí predkladá ponuku.
4.4. Ďalšie informácie:
Ak uchádzač alebo člen skupiny príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení,
alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho
ponuka nebude ďalej hodnotený.

V.
OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY
Vzhľadom k charakteru požadovanej zákazky, subjekt podľa §7 zákona č. 25/2006 Z.z. neuvažuje s
obhliadkou miesta zákazky.

VI.
UZAVRETIE ZMLUVY:
Výsledkom postupu zadávania podprahových zákaziek pri obstaraní služieb podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) bude uzavretie na každý kurz samostatnej Zmluvy o poskytnutí služieb
s tým uchádzačom, ktorý predložil v príslušnej časti najvýhodnejšiu ponuku, t. j. s úspešným uchádzačom.
Zmluva o poskytnutí služieb bude uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov v lehote viazanosti ponúk, t.j. do 31.12.2010.

VII.

SPÔSOB POSKYTNUTIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
V prípade, že máte záujem o predmetnú zákazku, dovoľujeme si Vás požiadať o písomné predloženie
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov na adrese uvedenej v článku I. tejto výzvy v pracovných
dňoch pondelok až piatok, v čase od 9,00 hod do 14,00 hod. Termín na prevzatie si súťažných podkladov
je do 09.07. 2010 do 1200 hod.
Kontaktná osoba je uvedená v článku II. tejto výzvy.
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov:
Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a podmienok
uvedených v súťažných podkladoch k podprahovej zákazke sa považuje žiadosť doručená subjektu podľa
§ 7 zákona č. 25/2006 Z.z. v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 15.07.2010.

VIII.
SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK
Záujemca vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
adresu uvedenú v článku I.
adresu uchádzača, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
označenie ”SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ! S heslom súťaže: „Vzdelávaním k zlepšeniu kvality
poskytovaných služieb“
Podklady na vypracovanie ponuky obsahujú súťažné podklady.

IX.
SPÔSOB A LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY A OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI
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9.2. Lehota na predkladanie ponúk:
9.3. Otváranie obálok s ponukami:

23.07.2010 do 11.00 hod.
23.07.2010 o 12.00 hod.

X.
LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
Ponuky sú viazané v lehote viazanosti ponúk, ktorá začína plynúť po lehote na predkladanie ponúk a končí
31.10.2010.

XI.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia upravuje samostatná kapitola súťažných
podkladov.

XII.
ÚHRADA NÁKLADOV
Subjekt podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. neuhrádza náklady spojené s účasťou v tomto postupe.

Bc. Peter Kandra

V Bratislave, dňa 01.07.2010

