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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):  Nadácia Škola dokorán
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Končoková
Telefón: +421 456735394
Email: nsd@nsd.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.skoladokoran.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
Abiz, s.r.o.
IČO:  46659579
Hraničná 4716 , 058 01 Poprad
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Hraničná 4716, Poprad
Kontaktná osoba: Ing. Monika Ivanová
Telefón: +421 907353952
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
ABIZ, s.r.o.
IČO:  46659579
Hraničná 4716 , 058 01 Poprad
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Hraničná 4716, Poprad
Kontaktná osoba: Ing. Monika Ivanová
Telefón: +421 907353952
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Nadácia Škola dokorán
IČO:  31930514
Dr. Janského 19/16 , 965 00 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Nadácia Škola dokorán, Dr. Janského 19/16, Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Končoková
Telefón: +421 456735394
Email: nds@nds.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  §7
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:  Žiar nad Hronom, zmluvné priestory Nadácie Škola dokorán v Žiari nad Hronom
NUTS kód: 
SK032
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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 a aj zabezpečenie učebnicami anglického jazyka. 
Cieľová skupina: uchádzačky a záujemkyne o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami. 
Oblasť vzdelávania: A1- modulový motivačný kurz s PC zručnosťami a anglickým jazykom. 
A2- modulový kurz projektový manažér so špecifickými PC zručnosťami a anglickým jazykom zameraným na projektový
manažment. 
A3 -učebnice anglického jazyka 27 kusov. 
B- e-learningová forma výučby anglického jazyka pre účastníčky oboch modulových kurzov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80400000-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 22112000-8 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

A: Dva modulové kurzy: 
A1 Modulový Motivačný kurz (15 účastníčiek):Modul motivačný kurz (profesná orientácia na trhu práce) – 40h, 
Modul základné PC zručnosti – 60h, 
Modul Anglický jazyk – 120h. 
A2 Modulový kurz projektový manažér (11 účastníčiek): Modul projektový manažér – 80h, 
Modul základné PC zručnosti pre projektového manažéra – 60h, 
Modul Anglický jazyk pre projektového manažéra – 120h. 
A3 Učebnice anglického jazyka - 27 ks. 
B: E-learningová forma anglického jazyka (26 účastníčiek) – 80h. 

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  15 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  6

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:  1. 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
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to že uchádzač je oprávnený poskytovať službu v oblasti vzdelávania.
Túto skutočnosť preukáže dokladom o oprávnení podnikať (poskytovať službu) súvisiacu s predmetom zákazky.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením originálneho dokladu alebo jeho overenej kópie v zmysle §
26 ods. 2 písm. e). 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.

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:  2. Uchádzač predloží
doklady v súlade s §28: 
2.1 ods.1 písm. a) preukáže uchádzač zoznamom poskytnutých služieb v predmete zákazky za predchádzajúce tri roky s
uvedením cien, lehôt poskytnutia služby a odberateľov, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. 
2.2 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie
kvality. 
2.3 ods. 1 písm. g) preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za poskytnutie služby - vzdelávanie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  2.1 Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo
podobného resp. porovnateľného charakteru ako predmet zákazky za každú časť predmetu zákazky zvlášť, podľa B.1
Opis predmetu zákazky. Zoznam referencií bude uvedený za posledné 3 roky (2010, 2011, 2012). 
2.1.1 Zoznam poskytnutých služieb v závislosti od charakteru zákazky, ktorý sa vzťahuje na realizáciu modulového
motivačného kurzu (A1), požadujeme, aby minimálna hodnota jednej referencie bola 4 tis. eur bez DPH. 
2.1.2 Zoznam poskytnutých služieb v závislosti od charakteru zákazky, ktorý sa vzťahuje na realizáciu modulového kurzu
Projektový manažér (A2), požadujeme, aby minimálna hodnota jednej referencie bola 5 tis. eur bez DPH. 
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2.1.3 Zoznam poskytnutých služieb v závislosti od charakteru zákazky, ktorý sa vzťahuje na realizáciu výučby anglického
jazyka formou e-learningu (B), požadujeme, aby minimálna hodnota jednej referencie bola 1 500,- eur bez DPH. 
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: Uchádzač ma primerané skúsenosti s
realizáciou rovnakej, resp. obdobnej zákazky, pričom výšku referencie považujeme za štandardne dosiahnuteľnú.
Skúsenosti uchádzača v predmetnej oblasti sú z tohto dôvodu zabezpečenia kvality nevyhnutnosťou. 
2.2 Uchádzač predloží platné potvrdenie o akreditácii na predmet zákazky 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 alebo iný ekvivalent na
vzdelávanie. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj možnosti preukázania odbornej a technickej
spôsobilosti rovnocenným certifikátom vydaným v príslušnej krajine uchádzača, alebo iné vhodné dôkazy. 
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: Uchádzač preukazuje znalosti, rovnako tak
aj jeho schopnosť zabezpečiť kvalitu požadovaných služieb na profesionálnej úrovni. 
2.3 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 alrbo iné alternatívne doklady. 
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: Uchádzač preukazuje primerané a
dostatočné skúsenosti, znalosti a kvalitu poskytovanej služby.
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/2013
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:  18.02.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  28.02.2013 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  01.03.2013 09:30
Miesto :  Dr. Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom, 3. poschodie
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
Operačný program 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, kde uvedie svoju e-mailovú adresu alebo
elektronicky na adrese ivanova_monika@ymail.com. Súťažné podklady budú záujemcom odosielané výhradne
elektronicky. Po ich obdržaní požadujeme zaslať potvrdzujúci e-mail o ich obdržaní. 
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ verejný obstarávateľ príjme 
ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania sprostredkovateľským
orgánom pod 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.
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VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
08.02.2013
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