VÝZVA
na predkladanie ponúk
Postup obstarávania : ZADÁVANIE PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY OSOBE podľa §7 písm. b) bod 2
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie:
Názov: Slovenský poľovnícky zväz
Adresa sídla spoločnosti: Štefánikova 10, Bratislava, 811 05
Kontaktná osoba: PaedDr. Imrich Šuba
IČO:
00178144
DIČ:
2021246689
Tel:
02/57203311
Fax:
02/57203311
E-mail: spz@polovnictvo.sk
internetová stránka: www.polovnictvo.sk
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie neprioritných služieb „Digitalizácia vzdelávacieho systému ľudských
zdrojov v poľovníctve“ pre organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorá zahrňuje splnenie
špecifických cieľov:
- Vytvoriť systém vzdelávania poľovníkov s využitím výpočtovej techniky a e-learningu ako novej formy
vzdelávania v zmysle novoprijatej legislatívy.
- Zapojiť zamestnancov a dobrovoľníkov občianskeho združenia do programov ďalšieho vzdelávania za
účelom zvýšenia úrovne všeobecnej, špecifickej digitálnej gramotnosti. Zvýšiť úroveň zručností pre
posilnenie adaptability vybraných zamestnancov žiadateľa, a to preškolením vybraných zamestnancov v práci
s výpočtovou technikou na úrovni ECDL štart a v odbornom vzdelávaní, ktoré sa týka poľovníctva s využitím
nových foriem vzdelávania prostredníctvom e-learningu v zmysle novoprijatej legislatívy.
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je vymedzená v súťažných podkladoch.
Hlavným predmetom plnenia je počas realizácie projektu obstarávateľovi súťaže zabezpečiť a poskytnúť
aktivity pre vzdelávanie
AKTIVITA 1: Základné zručnosti v práci s PC (IKT- ECDL Štart)
AKTIVITA 2: Systém vzdelávania poľovníkov
PODAKTIVITA 2.1: Tvorba študijných materiálov
PODAKTIVITA 2.2: E-learningová digitalizácia študijných materiálov
PODAKTIVITA 2.3: Teoretická príprava na skúšky z poľovníctva
3. Názov predmetu zákazky
„Digitalizácia vzdelávacieho systému ľudských zdrojov v poľovníctve“
4. Miesto dodania predmetu zákazky
Územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja:
NUTS 2 Západné Slovensko - Trnavský kraj
NUTS 2 Východné Slovensko - Košický kraj
NUTS 2 Stredné Slovensko - Banskobystrický kraj
NUTS 2 Stredné Slovensko - Žilinský kraj
NUTS 2 Západné Slovensko - Nitriansky kraj
NUTS 2 Východné Slovensko - Prešovský kraj
NUTS 2 Západné Slovensko - Trenčiansky kraj
Primerané priestory pre poskytnutie služby zabezpečí uchádzač.

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
80400000-8
80510000-2
80530000-8
80420000-4
80540000-1

Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Služby týkajúce sa odborných školení
Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
Služby v oblasti elektronického vzdelávania
Environmentálne školenia

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Počet účastníkov a rozsah poskytovaných školení je uvedený v súťažných podkladoch.
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Predpoklad do decembra 2011
10. Špecifické požiadavky a hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Poskytnuté služby budú financované na základe plnenia zákazky vyplývajúcej zo Zmluvy o zabezpečení
vzdelávania z finančných prostriedkov ESF a finančných prostriedkov obstarávateľa. Úhrada predmetu
zmluvy sa bude realizovať fakturáciou na základe overených oprávnených výdavkov po obdržaní faktúry za
jednotlivé aktivity a podaktivity samostatne.
Platnosť Zmluvy o zabezpečení vzdelávania vzniká podpisom zmluvných strán, účinnosť nadobúda po
podpise a schválení predloženej žiadosti o poskytnutie NFP medzi Slovenským poľovníckym zväzom a
riadiacim orgánom Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Obstarávateľ si
vyhradzuje právo v prípade, ak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neposkytne obstarávateľovi
financie na realizáciu projektu „Digitalizácia vzdelávacieho systému ľudských zdrojov v poľovníctve“,
nedôjde k uzavretiu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, následne
Zmluva
o zabezpečení vzdelávania stratí platnosť a zároveň nenadobudne účinnosť.
Vyhlasovateľ súťaže - obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku za celý predmet obstarávania
v maximálnej výške určenej pre podprahovú zákazku v zmysle §7 zák. o VO. Pokiaľ víťazná ponuka
presiahne tento finančný limit bude súťaž zrušená.
11. Podmienky účasti:
Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzača:
1, doklad o oprávnení podnikať, pričom predmet podnikania musí súvisieť s predmetom obstarávania
2, čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou uchádzača že má k dispozícii finančné prostriedky na
zabezpečenie realizácie aktivít projektu v rozsahu vymenovaných aktivít a je schopný plniť finančné záväzky
nie staršie ako jeden mesiac ku dňu predloženia ponuky,
3, čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou uchádzača, že garantuje zabezpečenie materiálnych,
technických a organizačných podmienok na realizáciu služieb.
Uchádzač predloží originály dokladov alebo ich overené kópie.
12. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne, osobne alebo mailom vyžiadať na adrese:
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10, Bratislava, 811 05
E-mail: spz@polovnictvo.sk
V pracovnom čase: Pondelok - Piatok od 9:00 – 17:00 hod. , do 30.08.2009
Úhrada za súťažné podklady: nepožaduje sa
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Dátum a čas na predkladanie ponúk: do 05. októbra 2009 do 9:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10, Bratislava, 811 05

Míľnik
DEŇ ZVEREJNENIA OZNÁMENIA NA INTERNETOVEJ
STRÁNKE ŽIADATEĽA
Lehota na doručenie žiadosti o poskytnutie súťažných
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejnému
obstarávateľovi
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie
verejnému obstarávateľovi
Lehota na oznámenie vysvetlenia podmienok účasti,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie
a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch
záujemcom
(min. 6 dní pred dňom lehoty na predkladanie ponúk)
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum otvárania ponúk
Lehota viazanosti ponúk

Dátum

Čas

26.06.2009
30.08.2009

-

10. 09. 2009

15.09. 2009

05.10.2009
05.10.2009

-

do 9.00
hod. SEČ
o 10.00
hod. SEČ

31. 12. 2009

-

20. 12. 2009

-

03. 2010

-

Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy

Predpokladaný začiatok realizácie zmluvy

14. Podmienky predkladania ponúk:
Ponuky napísané v slovenskom jazyku sa musia doručiť v uzavretom obale s nadpisom „Neotvárať, cenová
ponuka“ „Digitalizácia vzdelávacieho systému ľudských zdrojov v poľovníctve“ na uvedenú adresu.
Ponuky je možné doručiť písomne – poštou alebo kuriérom a osobne na uvedenú adresu.
15. Obsah predkladanej ponuky:
- Cenová ponuka, podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch v časti B.2 Spôsob určenia ceny
(vrátene opisu predmetu zákazky)
- Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzača
- Návrh zmluvy na poskytnutie služieb uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.3,
16. Otváranie obálok s ponukami:
Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: do 05. októbra 2009 do 10:00 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami: sídlo obstarávateľa uvedené v bode - 1 kancelária výkonného riaditeľa
na 1.poschodí
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom je CENA v EUR (spolu za predmet obstarávania). Úspešným uchádzačom sa stane
uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR s DPH spolu za predmet obstarávania
18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2009

Podpis a registračné číslo osoby zodpovednej
za verejné obstarávanie: PO563-619-2008
V Bratislave, 26. 06.2009

Podpis zastupujúceho SPZ, výkonný riaditeľ SPZ
V Bratislave, 26. 06.2009

....................................................
Mgr. Elena Sivová

....................................................
PaedDr. Imrich Šuba

