Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku podľa prílohy č. 1, 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: Elena Mašlonková ; Mgr. Robert Kramár
tel. č.: 02/20928060
e-mail: elena.maslonkova@vicepremier.gov.sk ; robert.kramar@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 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 v priestoroch víťazného uchádzača alebo
v priestoroch, ktoré zabezpečí víťazný uchádzač.
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vzdelávania za účelom zvyšovania kvalifikácie
a odbornosti zamestnancov v oblasti štandardnej metodiky projektového riadenia Prince2.
Kurzy budú sprostredkované na úrovni Foundation a Practitioner, oba budú ukončené
certifikačnou skúškou.
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: November - December 2017 , 2 mesiace.
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vzdelávania zamestnancov v oblasti metodiky
projektového riadenia Prince2:
Certifikované kurzy Prince2 vrátane príslušných certifikačných skúšok:

a) PRINCE2 - Foundation vrátane študijných materiálov a certifikačných testov. Výučba,
študijné materiály, testovanie v slovenskom jazyku.
b) PRINCE2 - Practitioner vrátane študijných materiálov a certifikačných testov. Výučba,
študijné materiály, testovanie v slovenskom jazyku.
c) PRINCE2 - Foundation + Practitioner vrátane študijných materiálov a certifikačných
testov. Výučba, študijné materiály, testovanie v slovenskom jazyku.
Zručnosti dosiahnuté vzdelávaním:
Znalosť medzinárodnej metodiky projektového riadenia, odbornosť pri využívaní správnych
procesných modelov. Úroveň
Foundation získajú zvládnutie základných znalostí
projektového riadenia, terminológiu a štandard PRINCE2. Testom overené predpoklady a
schopnosti potrebné v praxi na pozícii projektového manažéra budú efektívne vedieť
využívať metodiku PRINCE2 v praxi. Úroveň Practitioner obsahuje projektový scenár, kde
si účastníci osvoja a preukážu schopnosti riešiť projektové úlohy pomocou metodiky
PRINCE2.Vedia a poznajú princípy, procesy v prostredí PRINCE2. Preukážu potrebné
znalosti komplexnej metodiky, vzájomné väzby medzi témami, procesmi a princípmi.
Spôsob overenia zručností/doklad o absolvovaní vzdelávania: Test, certifikát.
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR 38 704,54 bez DPH:
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená pomocou prieskumu trhu prostredníctvom
elektronickej pošty v súlade s § 6 ZVO.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa po prebratí. Lehota splatnosti faktúr do 30 dní od jej
doručenia. Zákazka je spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF.
12. Podmienky účasti:
- Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra.
Uchádzač predloží výpis z obchodného alebo živnostenského registra.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e), uchádzač predloží doklad o
oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy ani po výzve na vysvetlenie alebo
doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH.
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
2.11.2017, 12:00 hod.

15. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky
sa
predkladajú
výlučne
elektronicky
na
emailovú
elena.maslonkova@vicepremier.gov.sk ; robert.kramar@vicepremier.gov.sk

adresu:

16. Ponuka musí obsahovať:
1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu
12.
2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 17.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.

17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

Cena za
Počet
Počet účastníka
účastníkov skupín Eur bez
DPH

PČ

Téma

1.

.Prince2 Foundation / základy projektového
riadenia //kurz 3 dni/8 hod. denne t.j. 24 hod.
/60 min + certifikát

32

3

2.

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

3

1

9

1

3.

Prince2 Foundation/základy projektového
riadenia//kurz 3 dni/8hod. Denne t.j. 24 hod./
60 min/, + certifikát, Prince2 Practitioner /
praktická časť// kurz 2 dni / 8 hod. denne t.j.
16 hod./60 min.+ certifikát

Návrh na plnenie kritéria
Kritérium

Návrh

Sadzba DPH v zmysle

Návrh

Cena
spolu
Eur
bez
DPH

platnej legislatívy
Najnižšia konečná zmluvná Spolu...................EUR
cena v EUR vrátane DPH.
Váha kritéria je 100 %.*
bez DPH

V ..................................

Meno a priezvisko štatutára
alebo
ním
Dátum............................... uchádzača
poverenej osoby

Spolu...................EUR
vrátane DPH
Podpis

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 na predkladanie ponúk
24.10.2017

