VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1. Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
2. Kontaktná osoba:
Ing. Jana Krištofová
e-mail: jana.kristofova@spp.sk
tel. číslo: 02/6262 4209, +421 917 990 354
V prípade otázok k obstarávaniu, je potrebné zaslať otázky na obe kontaktné osoby verejného
obstarávateľa najneskôr do 29.09.2014 do 11:00 hod.
3. Názov predmetu zákazky:
„Školenie ITIL Foundation V3“.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na školenie ITIL Foundation V3.
Podrobnejšia špecifikácia predmetu obstarávania tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy
5. Termín poskytnutia služieb: október - november 2014
6. Typ zmluvy: objednávka
7. Lehota na predloženie ponúk: do 03.10.2014 do 10.00 hod.
8. Spôsob predloženia ponúk:
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2465
Tabuľka - Cenník, bude zaslaná záujemcom spolu s pozvánkou na účasť vo výbere verejného
obstarávateľa, ak sa prihlásia do e-aukčného portálu proe.biz, tak ako to je uvedené vyššie v texte.
Tabuľku – Cenník je potrebné vyplniť a vložiť elektronicky na portál proe.biz prostredníctvom ikony
„prílohy účastníka“ vo formáte „pdf“ (podpis a pečiatka uchádzača) a vo formáte „excel“.
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o predloženie
doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
10. Elektronická aukcia: nie

11. Komunikácia: elektronicky na adresu jana.kristofova@spp.sk
12. Cena, mena a platobné podmienky:
Navrhovaná zmluvná cena plnenia predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez dane z
pridanej hodnoty. Cena v ponuke uchádzača so sídlom na území Slovenskej republiky musí byť v súlade
s cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov) a musí
zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa
ich doručenia druhej zmluvnej strane. Prílohou faktúry bude prezenčná listina účastníkov.
V návrhu ceny musí byť zahrnuté:
- príprava školenia – školiace materiály,
- občerstvenie pre účastníkov (minerálka),
- realizácia školenia s vlastným technickým vybavením,
- doprava, ubytovanie a strava lektora
13. Lehota viazanosti ponúk: do 30.11.2014
14. Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že dohoda (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej predmetom bude
táto zákazka, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov („Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje
informácia, ktorá je obchodným tajomstvom. V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia
povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje;
teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo
zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný verejnému
obstarávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu s presným
vymedzením skutočností tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Uchádzač zároveň súhlasí s tým,
že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek jej časti prináleží výlučne verejnému
obstarávateľovi. V prípade zverejnenia zmluvy verejným obstarávateľom bude zmluva v časti týkajúcej
sa jej účinnosti primerane upravená v zmysle platnej legislatívy.
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie ponuky alebo zrušenie
obstarávania neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu nákladov,
spojených s jeho účasťou v obstarávaní.
Dátum zverejnenia: 23.9.2014

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

Názov VA
Dĺžka školenia

ITIL Foundation V3 (akreditovaný)
3 dni, z toho:
- 2,5 dňa školenie
- 0,5 dňa škúška
1 deň školenia/výučby = 8 hodín
priestory SPP, Mlynské Nivy 44, Bratislava
slovenský alebo český

Miesto školenia
Jazyk kurzu
Pracovné pozície
Charakteristika
pracovnej
pozície
Cieľ VA

Hlavné témy

business partner
Komunikácia so zákazníkmi, riadenie IT projektov, riešenie požiadaviek na
zmeny IT, výber informačných systémov a dodávateľov informačných
systémov, plánovať, realizovať a kontrolovať ďalší rozvoj pokrytia business
procesov vo zverenej oblasti informačnými technológiami.
orientovať sa v problematike procesného riadenia so zameraním sa na
IT procesy pri poskytovaní IT služieb pomocou ITSM.
- porozumieť všetkým zložkám procesného riadenia,
- používať jednotnú terminológiu v rámci IT procesov,
- koncepciu ITIL,
- porozumieť životnému cyklu IT služieb a pre základné procesy fáz
životného cyklu (Service Strategy, Service Design, Service Transition,
Service Operation and Continual Service Improvement), ich aktivity,
vstupy, výstupy, väzby na ďalšie procesy, prínosy a potenciálne
problémy.
Poskytovanie IT služieb, procesné riadenie, jednotná terminológia v rámci IT
procesov, koncepciu ITIL, životný cyklus IT služieb a procesov fáz životného
cyklu (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation
and Continual Service Improvement), ich aktivity, vstupy, výstupy, väzby na
ďalšie procesy, prínosy a potenciálne problémy.
-

NÁVRH DODÁVATEĽA
Rozsah

2,5 dňa

Obsahová náplň kurzu

Úvodný kurz do problematiky riadenia IT služieb podľa ITIL®
best practice
 Úvod
 Čo je to Service Management
 Životný cyklus IT služieb
 Definícia a základné princípy
 Procesy
 Funkcie
 Role
 Technológie
 Mock Exam
Skúška ITIL FOUNDATION

Metóda, technika

ITIL®, príručka ITIL v3

0,5 dňa
sylabus 2011 – EX0-117
Účastník po úspešnom absolvovaní kurzu obdrží medzinárodne uznávaný certifikát "ITIL® V3 Foundation“ od
AXELOSu (APMG International, BCS, CSME, DANSK IT, DF Certifiering AB, EXIN, Loyalist Certification Services,
PEOPLECERT, TUV SUD).

