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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Nadácia Škola dokorán
IČO: 31930514
Dr. Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom 
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Dr. Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Jana Mackovičová
Telefón:  +421 456723137
Email: nsd@nsd.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skoladokoran.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 
(miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): §7 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.OPIS
II.1.Názov zákazky
Vzdelávanie - modulové kurzy
II.1.2.Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
24
Hlavné miesto poskytovania služieb: Nadácia škola dokorán, Dr.Janského 9, 965 01 Žiar nad 
Hronom
NUTS kód:
SK032
II.1.3.Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Vzdelávanie osôb za účelom zvýšenia ich vedomostí a zručností žiadaných na trhu práce, 
formou denných kurzov rozdelených do modulov, doplňujúcim e-learningom. Učebnice 
anglického jazyka. Cieľová skupina: uchádzači a záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými 
povinnosťami so zameraním na príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). 
Oblasť vzdelávania: modulový motivačný kurz s IKT zručnosťami a anglickým jazykom, 
modulový kurz projektový manažér so špecifickými IKT zručnosťami a anglickým jazykom 
zameraným na projektový manažment, e-learning anglického jazyka.
II.1.4.Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 80000000-4
Doplňujúce predmety



Hlavný slovník: 22112000-8
II.2.Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.Celkové množstvo alebo rozsah
Dva modulové kurzy. A Modulový Motivačný kurz (15 účastníkov):Modul motivačný kurz 
(profesná orientácia na trhu
práce) – 40h, Modul základné zručnosti IKT – 60h, Modul Anglický jazyk – 120h. B 
Modulový kurz projektový manažér
(11 účastníkov): Modul projektový manažér – 80h, Modul základné IKT zručnosti pre 
projektového manažéra – 60h,
Modul Anglický jazyk pre projektového manažéra – 120h, E-learningová forma anglického 
jazyka (26 účastníkov) – 80h,
učebné materiály anglického jazyka – 27ks.
II.2.2.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 15 000,0000 EUR
II.3.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v intervale
Začatie: 15.11.2012
Ukončenie: 31.07.2013
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE
III.1.Podmienky účasti
III.1.1.Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1, písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení
1/3
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to že je oprávnený dodávať tovar, ktorý je 
predmetom zákazky.
Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti dokladom podľa § 26 ods. 2, písm. e), 
resp. ods. 4 alebo 5 zákona
o verejnom obstarávaní . Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady 
uvedené v § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní predložením platného potvrdenia Úradu pre verejné 
obstarávanie o zápise v zozname
podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina 
dodávateľov zúčastnená
vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto 
bodu za každého člena
skupiny osobitne. Zdôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 32 ods.6 zákona o 
VO: Povinnosť vyžadovať
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača vyplýva 
verejnému obstarávateľovi
priamo zo zákona č.25/2006 Z. z.
III.1.2.Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: Nevyžaduje sa
III.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: Uchádzač v ponuke predloží



nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na 
dodanie predmetu zákazky ako
dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť 
zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný 
a technicky spôsobilý
riadne plniť takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže: A) § 28 
ods. 1 písm. a) zoznam
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov: ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
ak odberateľom bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, 
vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení. B) ods. 1 písm. d) potvrdenie o akreditácii vydané MŠ SR pre 
ďalšie vzdelávanie –
uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu dokladu podľa §7 zákona č. 386/1997 
Z. z. o ďalšom vzdelávaní
v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o 
zmene a doplnení niektorých
zákonov, resp. certifikované inak predpísaným spôsobom podľa osobitných predpisov.
C) ods. 1 písm. g) preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za poskytnutie služby.
D) Uchádzač doloží čestné vyhlásenie o tom, že doplní (zapožičia) materiálno-technické 
vybavenie učební notebookmi
(alebo PC) schopných prevádzky v požadovanom rozsahu v počte 5ks z vlastných zdrojov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : A) Požadujeme, aby sa zoznam poskytnutých 
služieb vzťahoval na
realizáciu modulových kurzov v zmysle opisu predmetu zákazky ako celku, so všetkými 
tromi modulmi. Poskytnutá
služba za modulový kurz ako celok musí byť v min. hodnote: pri modulovom kurze 
Projektový manažér 5 tis. eur bez
DPH. Pri Modulovom motivačnom kurze v min. hodnote 4 tis. eur bez DPH. Výučba 
anglického jazyka formou elearningu,
každé poskytnutie služby v min. hodnote 1 500,- eur bez DPH.
B) Pre kurz Projektový manažér požadujeme buď jednu akreditáciu pre všetky tri moduly ako 
celok, keďže sa jedná
o špecifické odborné zručnosti tvorby a riadenia projektov vo všetkých jeho súčastiach, alebo 
môže uchádzač poskladať
celok aj z častí, ktoré má akreditované samostatne, za podmienky, že každý z modulov 
(okrem IKT) bude mať v názve
zameranie na oblasť projektov, alebo takéto zameranie doloží uchádzač iným adekvátnym 
dokladom od certifikačného
úradu (originálom alebo úradne overenou fotokópiou), ktorým potvrdí minimálne 70% 
zameranosť na oblasť projektov.
Pri modulovom kurze Motivačný modulový kurz môže uchádzač predložiť akreditáciu na 
celý kurz (v rozsahu uvedenom
v súťažných podkladoch), alebo môže uchádzač poskladať celok aj z častí, ktoré má 
akreditované samostatne, keďže sa



jedná o základné a všeobecné vedomosti a zručnosti v jednotlivých moduloch.
C) uchádzač predloží menný zoznam lektorov, ktorí budú zabezpečovať predmet zákazky, 
pričom lektor musí preukázať
schopnosť odbornej spôsobilosti k predmetu tejto zákazky - prax min. 5 rokov v lektorovaní v 
prislúchajúcom predmete
každého kurzu. Odbornú spôsobilosť lektorov dokáže uchádzač doloženými životopismi a 
kópiami dokladov o
vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
IV.1.2.Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2.Administratívne informácie
IV.2.1.Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1/VO/2012
IV.2.2.Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 07.12.2012 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Nie
IV.2.3.Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.12.2012 09:30
IV.2.4.Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 18.12.2012 10:30
Miesto : Dr. Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom, 3. poschodie
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní 
ponúk : Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou 
oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
uchádzača (právnická
osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa 
preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): V rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Opatrenie 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a 
pracovného života, kód výzvy OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01, názov projektu: Súlad rodinného 
a pracovného života, kód ITMS: 27120330017 aktivita: Modulové kurzy.
VI.2.Ďalšie informácie
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať písomne, na základe žiadosti- na adrese 
obstarávateľa podľa §7,
elektronicky na adrese mackovicovaj&centrum.sk, nds@nds.sk - po ich obdržaní požadujeme 
zaslať potvrdzujúci e-mail o ich
obdržaní. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ 



verejný obstarávateľ prijme
ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania 
Riadiacim orgánom. V
prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje
právo zadanie podprahovej zákazky zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť 
použitý postup zadávania
zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
VI.3.Dátum odoslania tejto výzvy
27.11.2012

Redakčné opravy
14400-IOX publikovaná vo vestníku číslo 228/2012

V oznámení 14361 - WYS verejného obstarávateľa/obstarávateľa Nadácia Škola dokorán, Dr. Janského 19/16, 
965 01 Žiar nad Hronom zverejnenom vo VVO č. 227/2012 zo dňa 27.11.2012 boli nesprávne zverejnené údaje

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Namiesto: učebné materiály anglického jazyka - 27 ks
Viď: učebnice anglického jazyka - 27 ks

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Namiesto: 15.11.2012
Viď: 28.01.2013


