Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie podprahovej zákazky)
podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (zákon)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO OBSTARÁVATEĽSKÉHO SUBJEKTU
Názov organizácie: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n. o.
Adresa organizácie: Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8 , 922 11 Vrbové
IČO:
36 084 166
Krajina:
Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Ing. Alica Miklášová, riaditeľka
Telefón:
033 77 916 02, mobil 0904 959 626
E-mail:
ddklas@mail.t-com.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
výzvy.
II. OPIS:
„ Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia
vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov“
Druh zákazky:
Služby
Kategória služby číslo:
24
Hlavné miesto poskytovania služieb:
Vrbové a ďalšie tri sociálne zariadenia: Dom pokojnej staroby n. o., Gbely, Stredisko Evanjelickej
DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Horné Saliby, SENIOR n. o. Vojka nad
Dunajom
NUTS kód:
SK 021 Trnavský kraj

Stručný opis zákazky:
Projekt vzdelávania s názvom: „ Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie
poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov“ ma tieto aktivity:
Aktivita 1: Vzdelávanie v oblasti manažérskeho kontrolingu
Aktivita 2: Vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personalistiky a motivačného systému
Aktivita 3: Vzdelávanie v oblasti kurzu prvej pomoci
Aktivita 4: Vzdelávanie v oblasti efektívnej komunikácie
Aktivita 5: Vzdelávanie v oblasti legislatívneho minima
Aktivita 6: Vzdelávanie v oblasti počítačových zručností
Aktivita 7: Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov
Aktivita 8: Obstaranie 20 ks PC+monitor vrátane software
Aktivita 9: Obstaranie 4 ks data video projektora
Aktivita 10: Vybudovanie sieťovej kabeláže v učebni, kde sa bude realizovať vzdelávanie, vo
všetkých štyroch sociálnych zariadeniach
Aktivita 11: Obstaranie sieťového prepínača /switch/ 4x, t. j. vo všetkých štyroch sociálnych
zariadeniach
Aktivita 12: Obstaranie 4 ks digitálnych fotoaparátov na zaznamenanie priebehu vzdelávaní
Aktivita:13: Obstaranie 4kd projekčné plátno
Aktivita 14: Obstaranie 4 ks DVD prehrávač
Aktivita 15: Obstaranie 4 ks USB kľúča
Aktivita 16: Obstaranie 4 ks magnetickej tabule
Aktivita 17: Obstaranie software k 20 ks PC
Aktivita 18: Zabezpečenie 120 ks odborných publikácií /učebníc/ s obsahom vzdelávacích kurzov
Aktivita 19: Zabezpečenie označenia kancelárie projektového tímu – 2 ks
Aktivita 20: Zabezpečenie označenia školiacich miestností – 8 miestností
Aktivita 21: Zabezpečenie označenia majetku, získaného z projektu- 200 označení
Aktivita 22: Zabezpečenie informačných letákov o ESF a projekte – 200 ks
Aktivita 23: Zabezpečenie nálepiek ESF – 200 ks
Aktivita 24: Zabezpečenie 50 ks plagátov o projekte
Aktivita 25: Zabezpečenie 500 ks dotazníkov spätnej väzby
Aktivita: 26 Zabezpečenie 2 ks vlajky EÚ a SR
Aktivita 27: Zabezpečenie 2 ks stojanov na vlajky
Aktivita 28: Zabezpečenie aktualizácie web stránky informovaním verejnosti o priebehu projektu
Aktivita 29: Zabezpečenie 20 ks multimediálnych CD o plnení projektu a jeho fotodokumentácie
Aktivita 30: Zabezpečenie 4 ks tlačiarní k PC
Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 80532000-2 Manažérske školenia
Doplňujúce predmety: 80533100-0, 80580000-3, 79633000-0, 80560000-7, 80340000-9,
80400000-8, 30213000-5, 30231000-7, 30237200-1, 30237460-1, 38651600-9, 38653400-1
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

144 577,64 €

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Poskytovanie súťažných podkladov (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady zaslané
spolu s výzvou na predkladanie ponúk)
Lehota na poskytnutie súťažných podkladov:
Dátum: 09.03.2009 až 11.03.2009
Čas: do 11.30 hod.
Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovnom čase od 08:00 hod. do 11:30 hod. Súťažné
podklady možno získať na kontaktnom mieste uvedenom v bode I. tejto výzvy.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: Osobné prevzatie na sekretariáte riaditeľky domova, po
uhradení poplatku 10 € do pokladne domova. Poplatok 10 € neuhrádzajú uchádzači, ktorým boli SP
zaslané spolu s Výzvou na predkladanie ponúk.
Úhrada za súťažné podklady: Vyžaduje sa.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 24.03.2009
Čas: do 10.00 hod.
Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 20.05.2009
Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 24.03.2009
Čas: 15.30 hod.
Miesto: v sídle verejného obstarávateľa

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 za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou
dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
IV. PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
- Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§ 26 ods. l zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených
kópií.
-

Uchádzač zapísaný podľa zákona o verejnom obstarávaní do zoznamu podnikateľov je
oprávnený preukázať v podprahovej zákazke splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením úradu.

-

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla.

-

Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.

-

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za každého člena skupiny
osobitne.

IV. 1 Ekonomické a finančné postavenie:
Uchádzač preukáže v ponuke svoje finančné a ekonomické postavenie na základe § 27 ods. 1 písm.
d) zákona:
- výkazom ziskov a strát, alebo výkazom o príjmoch a výdavkov , ktorým preukáže obrat za roky
2006, 2007, 2008 pričom obrat nesmie byť nižší ako 248 900 € za každý rok.
Obrat za roky 2006, 2007 a 2008 spolu nesmie byť nižší ako 1 400 000 €. Obrat uchádzač
preukáže kópiou Výkazu Ziskov a strát a obrat za rok 2008 môže byť aj daňovým priznaním
na obrat DPH.
-

potvrdenie vystavené príslušnou poisťovňou o uzatvorenom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone povolania, alebo činnosti vo výške min. 33 100 €. Poistenie

zodpovednosti za vyššie uvedenú škodu musí byť uzatvorené minimálne 6 mesiacov, pred
termínom podania cenovej ponuky na tento projekt.

IV.2 Technická alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona
nasledovne:
- predložením zoznamu min. 3 poskytnutých služieb pri realizácii vzdelávacích projektov
financovaných z EÚ, v minimálnej hodnote 2 000 000,- Sk s DPH za každý projekt v posledných
troch rokoch, t.j. 2006, 2007, 2008. Uvedený zoznam musí obsahovať popis projektu, názov, adresu
a kontaktné údaje odberateľa, termín plnenia, zmluvnú cenu v SKK, názvu štrukturálneho alebo
iného fondu, začiatok realizácie projektu a kontakt na overenie referencie. Celková suma za
realizáciu týchto vzdeláv. projektov za roky 2006, 2007, 2008 nesmie byť nižšia ako 680 000 €.

-

platný certifikát kvality v zmysle normy EN ISO 9001, ktorého je záujemca držiteľom pre ním
vykonávané činnosti týkajúcich sa predmetu zákazky. Minimálna lehota používania systému
kvality je min. 2 roky.

-

predložením dokladu o vysokoškolskom vzdelaní a profesijného životopisu garanta
vzdelávania, ktorý bude zodpovedný za odbornú garanciu poskytovaných služieb. Odborný
garant musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:
•
ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru,
•
minimálne päťročná odborná prax v oblasti vzdelávania,
•
predloženie zoznamu min. 3 vzdelávacích projektov na ktorých sa táto osoba
podieľala.

- predloženie minimálne jedného akreditovaného vzdelávacieho programu, týkajúceho sa
problematiky manažérstva kvality a procesov riadenia,
- predloženie minimálne jedného ocenenia nezávislého orgánu za prínos v oblasti
informačných technológií,
-

predloženie minimálne jedného odborného zahraničného partnera ako odborného
garanta pre vzdelávanie v oblasti procesného riadenia, systémov manažérstva riadenia
a kontrolingu, ktorý je kótovaný na burze cenných papierov, ktoré preukáže čestným
prehlásením s uvedením identifikačného čísla, pod ktorým je evidovaný na burze
cenných papierov alebo kópiou potvrdenia o registrácií na burze cenných papierov.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny
spoločne.

V. OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
poskytnutie služby:
Áno.
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je zmluvná cena v € s DPH za dodanie predmetu
zákazky, uvedená v ponuke uchádzača a v návrhu zmluvy, vyjadrená a vypočítaná podľa bodu 14
súťažných podkladov.
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Trvanie v mesiacoch: 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.
Typ zmluvy: Zmluva na poskytovanie služieb
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa riadia:
Projekt je financovaný z ESF, štátneho rozpočtu /spolu 95%/ a z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa /5%/.
Verejný obstarávateľ bude uhrádzať faktúry podľa pravidiel financovania projektov z Európskeho
sociálneho fondu. Záujemca musí rešpektovať platobné podmienky, ktoré sa riadia pravidlami podľa
finančného riadenia riadiacich orgánov.
VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka sa týka projektu programu financovaného z fondov EÚ:Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality
verejnej správy, opatrenie 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou
a neziskovými organizáciami. Kód výzvy: DOP- SIA-2008/4.1.3/01
V prípade ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy schopnosť zmluvu plniť, vyhradzuje si
obstarávateľský subjekt právo prijať ponuku s druhou najnižšou cenou a uzatvoriť s príslušným
uchádzačom zmluvu.
Ostatné informácie, ohľadom zaslania cenových ponúk, označenia obálok, vyhodnotenia cenových
ponúk a podrobnosti k realizácii projektu sú uvedené v súťažných podmienkach.

Dátum zverejnenia výzvy na wweb stránke domova : www.klasvrbove.sk je
dňa 06. 03. 2009.

Ing. Alica Miklášová
riaditeľka DD a DSS klas n. o. Vrbové

