Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku podľa prílohy č. 1, realizovanú postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
Mesto Bratislava
PSČ 811 05
IČO: 50349287
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Hanzlíková
tel. č.: 02/20928176
e-mail: denisa.hanzlikova@vicepremier.gov.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
"Vzdelávanie zamestnancov v oblasti projektového a procesného riadenia ukončené
certifikátom“
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce):
Zákazka na poskytnutie služieb.
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Vzdelávanie bude prebiehať v Bratislave, a to v priestoroch úspešného uchádzača alebo
v priestoroch, ktoré zabezpečí úspešný uchádzač.
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Uzatvorenie rámcovej dohody podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, lehota poskytnutia služieb: do 4 rokov odo dňa nadobudnutia
účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 251 000,- EUR
bez DPH.
7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vzdelávania (školenie) prezenčnou formou za
účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornosti zamestnancov verejného obstarávateľa v nižšie
uvedených oblastiach, a to v priestoroch úspešného uchádzača alebo v priestoroch, ktoré
zabezpečí úspešný uchádzač vrátane zabezpečenia občerstvenia v rozsahu 2 x coffee break
počas každého dňa školenia (minimálne káva, čaj a minerálka, slané a sladké pochutiny).
Verejný obstarávateľ primárne nevyžaduje zabezpečiť obed počas školenia. Je na rozhodnutí
uchádzača, či obed zabezpečí a jeho hodnotu zohľadní vo svojej cenovej ponuke. Školenia budú
realizované v rámci verejne dostupných termínov školení úspešného uchádzača, ako
poskytovateľa, resp. podľa dohody, a to skupinovo pre zamestnancov verejného obstarávateľa.

Požadované oblasti školení:
a. štandardnej metodiky projektového riadenia Prince2, pričom kurzy budú
sprostredkované na úrovni Foundation a/alebo Practitioner, oba budú ukončené
certifikačnou skúškou Axelos;
b. budovania a strategického riadenia podnikovej architektúry TOGAF, pričom kurzy
budú sprostredkované na úrovni Foundation (L1) a/alebo Certified (L2), oba budú
ukončené certifikačnou skúškou The Open Group;
c. štandardizovaného modelovacieho jazyka pre podnikovú architektúru ArchiMate,
pričom kurzy budú sprostredkované na úrovni Foundation a/alebo Practitioner, oba
budú ukončené certifikačnou skúškou The Open Group;
d. štandardnej metodiky riadenia informačných systémov ITIL, na úrovni Foundation,
verzia 4, ukončené certifikačnou skúškou Axelos.
8. Spoločný slovník obstarávania:
80000000-4 - Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
80511000-9 - Školenie pracovníkov
9. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Požadovaná lehota dodania/poskytnutia služieb: do 4 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti
rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 251 000,- EUR bez DPH.
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vzdelávania zamestnancov v oblasti:
9.1.metodiky projektového riadenia Prince2
Certifikované kurzy Prince2 vrátane príslušných certifikačných skúšok:
a. PRINCE2 – Foundation verzia 2009 vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba, študijné materiály, testovanie v slovenskom jazyku, resp. v českom
jazyku.
b. PRINCE2 – Practitioner verzia 2009 vrátane študijných materiálov a
certifikačných testov. Výučba, študijné materiály, testovanie v slovenskom jazyku,
resp. v českom jazyku.
c. PRINCE2 – Foundation verzia 2009 vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba, študijné materiály, testovanie v slovenskom jazyku, resp. v českom
jazyku. + Practitioner verzia 2009 vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba, študijné materiály, testovanie v slovenskom jazyku, resp. v českom
jazyku.
d. PRINCE2 – Foundation verzia 2017 vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku.
e. PRINCE2 – Practitioner verzia 2017 vrátane študijných materiálov a
certifikačných testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so
zachovaním štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie
v anglickom jazyku.
f. PRINCE2 – Foundation verzia 2017 vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku. + Practitioner verzia 2017 vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním

štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku.
g. PRINCE2 Agile Foundation, vrátane študijných materiálov a certifikačných testov.
Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku.
h. PRINCE2 Agile Practitioner, vrátane študijných materiálov a certifikačných testov.
Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku.
i. PRINCE2 Agile Foundation, vrátane študijných materiálov a certifikačných testov.
Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku + PRINCE2 Agile Practitioner, vrátane študijných materiálov a
certifikačných testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so
zachovaním štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie
v anglickom jazyku.
Zručnosti dosiahnuté vzdelávaním:
Znalosť medzinárodnej metodiky projektového riadenia, odbornosť pri využívaní správnych
procesných modelov. Na úrovni Foundation zamestnanci získajú vedomosti pre zvládnutie
základných znalostí projektového riadenia, terminológiu a štandard PRINCE2. Testom overené
predpoklady a schopnosti potrebné v praxi na pozícii projektového manažéra budú
zamestnancom nápomocné pre efektívne využívanie metodiky PRINCE2 v praxi. Úroveň
Practitioner obsahuje projektový/modelový scenár, kde si účastníci osvoja a preukážu
schopnosti pri riešení projektových úloh pomocou metodiky PRINCE2 a preukážu potrebné
znalosti komplexnej metodiky, vzájomné väzby medzi témami, procesmi a princípmi.
V rámci úrovne Agile Founadation zamestnanci získajú vedomosti pre frameworku PRINCE2
a agilných metód riadenia projektov. Na úrovni Agile Practitioner si účastníci osvoja ešte lepšie
výsledky pri riadení projektov alebo zvládnutí riadenia zmien.
9.2.metodiky pre budovanie a strategické riadenie podnikovej architektúry TOGAF
Certifikované kurzy TOGAF vrátane príslušných certifikačných skúšok:
a. TOGAF – Foundation
(L1) verzia 9, vrátane študijných materiálov a
certifikačných testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so
zachovaním štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie
v anglickom jazyku.
b. TOGAF – Certified (L2) verzia 9, vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku.
c. TOGAF – Foundation (L1) verzia 9 vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku. + Certified (L2) verzia 9 vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku.

Zručnosti dosiahnuté vzdelávaním:
Znalosť medzinárodne uznávanej metodiky pre budovanie a strategické riadenie podnikovej
architektúry, ktorú je možné využiť v akomkoľvek IT projekte. Na úrovni Foundation
zamestnanci získajú vedomosti pre zvládnutie základných znalostí procesov a terminológii.
Testom overené predpoklady a schopnosti potrebné v praxi na pozíciách, ako sú napr.
projektový manažér, analytik, manažér a riaditeľ IT, budú zamestnancom nápomocné pre
transformáciu strategických plánov do realizácie. Úroveň Practitioner obsahuje simulované
modelové príklady z praxe, na ktorých si zamestnanci osvoja techniku získaných znalostí, tak
aby boli schopní aplikovať a analyzovať poznatky do praxe.
9.3.Štandardizovaného modelovacieho jazyka pre podnikovú architektúru ArchiMate
Certifikované kurzy ArchiMate vrátane príslušných certifikačných skúšok:
a. ArchiMate – Foundation verzia 3.0, vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku.
b. ArchiMate – Practitioner verzia 3.0, vrátane študijných materiálov a
certifikačných testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so
zachovaním štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie
v anglickom jazyku.
c. ArchiMate – Foundation verzia 3.0, vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku. + ArchiMate – Practitioner verzia 3.0, vrátane študijných a certifikačných
testov. Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku.
Zručnosti dosiahnuté vzdelávaním:
Znalosť komplexného modelovacieho jazyka, ktorý pomáha projektantom, architektom
a procesným špecialistom vytvárať všeobecne zrozumiteľné vizualizácie „enterprise
architektúry“.
Na úrovni Foundation zamestnanci získajú vedomosti o základných princípoch a terminológii
ArchiMate a Enterprise architektúry, osvoja si nástroje pre podporu analýzy a modelovania
architektúry a zásady framework (aplikovaných konceptov, vrstiev, prispôsobenia, riadenia
projektov). Úroveň Practitioner obsahuje podrobný postup modelovania a pokročilé techniky
jazyka ArchiMate, v rámci ktorého zamestnanci zvládnu využívať služby a vrstvy tohto jazyka
a využívať ho na pokročilé plánovanie.
9.4.metodiky riadenia informačných systémov ITIL
Certifikované kurzy ITIL vrátane príslušných certifikačných skúšok:
a. ITIL Foundation, verzia 4, vrátane študijných materiálov a certifikačných testov.
Výučba v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku so zachovaním
štandardizovaných anglických výrazov, študijné materiály a testovanie v anglickom
jazyku.

Zručnosti dosiahnuté vzdelávaním:
Znalosť v orientovaní sa v problematike poskytovania IT služieb, v zložkách jeho procesného
riadenia, v terminológii v rámci IT procesov, koncepcii ITIL, životnému cyklu IT služieb,
znalosť základných procesov fáz životného cyklu, ich aktivity, vstupy, výstupy, väzby na ďalšie
procesy, prínosy a potenciálne problémy.
Testom overené predpoklady a schopnosti potrebné v praxi na pozícií IT manažéra alebo
projektového manažéra budú zamestnancom nápomocné pre efektívne využívanie v praxi.
Spôsob overenia zručností/doklad o absolvovaní vzdelávania pre všetky vyššie uvedené typy
školení: Test, certifikát.
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 250 679,00 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a podľa
predpokladaného množstva kurzov potrebných na zabezpečenie požiadaviek zamestnancov
verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní od jej doručenia. Zákazka
je spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF. Fakturácia bude prebiehať na základe skutočného
plnenia, a to raz za mesiac za vykonané služby poskytnuté za fakturovaný mesiac na základe
požiadaviek verejného obstarávateľa.
12. Podmienky účasti:
12.1. Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený poskytovať služby v oblasti predmetu zákazky. Pre účely
splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o
oprávnení poskytovať službu (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského
registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej
správy.
Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2
zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný
predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia
(napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude vyzvaný
na vysvetlenie alebo doplnenie dokladov.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).
Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

12.2. Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (vrátane kontaktných údajov
odberateľa), ktorým preukáže praktické skúsenosti s realizáciou predmetu zákazky, a to
s každým typom školenia v kumulatívnej hodnote minimálne 150 000,- EUR bez DPH.
Uchádzač v predloženom zozname preukáže, že celková hodnota poskytnutých služieb za
uvedené oblasti bola v súhrnnej hodnote minimálne 150 000,- EUR bez DPH, pričom uchádzač
môže túto hodnotu doložiť jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv. Ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní
dokladom je referencia.
Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí
uchádzač prijímateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať
kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti.
Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením
(prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie
predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou
medzi uchádzačom a osobou, ktorej kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú
alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky
účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní (nemá uložený zákaz účasti) a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov nemožno odstrániť
inými účinnými opatreniami)
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk realizované na základe kritéria najlepšieho pomeru ceny a kvality
nasledovne:
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 1: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
Prince2 Foundation verzia 2009 (kurz v trvaní 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 8,25 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 2: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
Prince2 Practitioner verzia 2009 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 7,25 %

 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 3: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
Prince2 Foundation verzia 2009 (kurz v trvaní 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min)
+ Prince2 Practitioner verzia 2009 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 5 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 4: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
Prince2 Foundation verzia 2017 (kurz v trvaní 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 1 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 5: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
Prince2 Practitioner verzia 2017 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 1 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 6: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
Prince2 Foundation verzia 2017 (kurz v trvaní 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min)
+ Prince2 Practitioner verzia 2017 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 4,5 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 7: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
Prince2 Agile Foundation (kurz v trvaní 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 1 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 8: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
Prince2 Agile Practitioner (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 2 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 9: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
Prince2 Agile Foundation (kurz v trvaní 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min) +
Prince2 Agile Practitioner (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 1 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 10: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
TOGAF Foundation (L1) verzia 9 (kurz v trvaní 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 20 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 11: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
TOGAF Certified (L2) verzia 9 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)

ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 5 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 12: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
TOGAF Foundation (L1) verzia 9 (kurz v trvaní 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min)
+ TOGAF Certified (L2) verzia 9 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 4 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 13: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
ArchiMate Foundation verzia 3.0 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 19 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 14: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
ArchiMate Practitioner verzia 3.0 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 1 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 15: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
ArchiMate Foundation verzia 3.0 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min)
+ ArchiMate Practitioner verzia 3.0 (kurz v trvaní 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60
min) ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 2 %
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk č. 16: Maximálna cena za školenie/osoba v oblasti
ITIL Foundation, verzia 4 (kurz v trvaní 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min)
ukončené certifikátom vyjadrená v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. – váhovosť 18 %
Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby školenia musia byť všetky náklady, ktoré
vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu rámcovej dohody (vrátane nákladov na zabezpečenie
priestoru na uskutočnenie školenia a nákladov na občerstvenie v rozsahu 2 x coffee break počas
každého dňa školenia - minimálne káva a minerálka). Verejný obstarávateľ primárne
nevyžaduje zabezpečiť obed počas školenia. Je na rozhodnutí uchádzača, či obed zabezpečí
a jeho hodnotu zohľadní vo svojej cenovej ponuke. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom
DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.
Pravidlá na uplatnenie všetkých vyššie uvedených kritérií:
Na účely vyhodnotenia ponuky bude braná do úvahy len číselná hodnota za jednotlivé vyššie
uvedené kritériá (uchádzač uvedie cenu v EUR s DPH, vyjadrenú na dve desatinné miesta).
Maximálny počet bodov v rámci jednotlivých kritérií bude priradený ponuke uchádzača s
najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách určí počet bodov úmerou, t.j. počet
bodov sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej

vyhodnocovanej ponuky, ktorý prenásobí maximálnym počtom bodov (váhovosť) pre uvedené
kritérium.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe vyhodnotenia všetkých vyššie
uvedených kritérií na vyhodnotenie ponúk tak, že na prvom mieste sa umiestni uchádzač,
ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov spolu za všetky vyššie uvedené kritéria na
vyhodnotenie ponúk. Ostatní uchádzači sa umiestnia v zostupnom poradí podľa výšky
dosiahnutých bodov spolu za vyššie uvedené kritéria na vyhodnotenie ponúk. Verejný
obstarávateľ následne uzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorého ponuka získala najvyšší
počet bodov.
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
10.01.2020, 10:00 hod.
15. Miesto na predloženie ponuky:
Ponuky
sa
predkladajú
výlučne
elektronicky
na
e-mailovú
denisa.hanzlikova@vicepremier.gov.sk a melinda.vargova@vicepremier.gov.sk.

adresu:

16. Ponuka musí obsahovať:
1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu
12 tejto výzvy, ak je to relevantné.
2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 17 tejto výzvy.
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmete zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky.
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy na predkladanie
ponúk, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
V prípade, že uchádzač ani v dodatočne určenej lehote nedoplní náležitosti ponuky, jeho
ponuka bude vylúčená a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako 2. v
poradí. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o
vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať e-mailom ihneď po vyhodnotení. V prospech úspešného uchádzača bude vystavená
objednávka.
17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk:

p.č.

Téma

1.

Prince2 Foundation verzia 2009
kurz 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min +
certifikát

2.

Prince2 Practitioner verzia 2009
kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát

3.

Prince2 Foundation verzia 2009
kurz 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min +
certifikát
+
Prince2 Practitioner verzia 2009
kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát

4.

Prince2 Foundation verzia 2017
kurz 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min +
certifikát

5.

Prince2 Practitioner verzia 2017
kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát

6.

Prince2 Foundation verzia 2017
kurz 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min +
certifikát
+
Prince2 Practitioner verzia 2017
kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát

7.

Prince2 Agile Foundation
kurz 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min +
certifikát

8.

Prince2 Agile Practitioner
kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát

Cena za
školenie/
osoba v
EUR bez
DPH

výška
DPH
(20%)

Cena za
školenie/osoba
v EUR s DPH

9.

Prince2 Agile Foundation
kurz 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min +
certifikát
+
Prince2 Agile Practitioner
kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát

TOGAF Foundation (L1) verzia 9
10. kurz 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min +
certifikát

TOGAF Certified (L2) verzia 9
11. kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát
TOGAF Foundation (L1) verzia 9
kurz 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min +
certifikát
12. +
TOGAF Certified (L2) verzia 9
kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát
ArchiMate Foundation verzia 3.0
13. kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát

ArchiMate Practitioner verzia 3.0
14. kurz 2 dni deň/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát
ArchiMate Foundation verzia 3.0
kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát
15. +
ArchiMate Practitioner verzia 3.0
kurz 2 dni/8 hod. denne, t.j. 16 hod./60 min +
certifikát
ITIL Foundation, verzia 4
16. kurz 3 dni/8 hod. denne, t.j. 24 hod./60 min +
certifikát

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk.
19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno
20. Dátum zaslania výzvy:
20.12.2019

