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
BE-ZVO-9-234-14
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
3. Názov predmetu zákazky:
„Jazykové vzdelávanie – rusky jazyk pre začiatočníkov“.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na jazykovú prípravu zamestnancov SPP. Jazyková
príprava zahŕňa výučbu ruského jazyka a to vo forme skupinovej jazykovej výučby.
Cieľová skupina:
Zamestnanci sekcie nákupu plynu a skladov, prípadne iných organizačných zložiek, ktorí musia
vzhľadom na plánované pracovné aktivity zvládnuť komunikáciu v cudzom jazyku na požadovanej
úrovni.
Počet účastníkov v skupine: 6
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 45 minút
Interval výučby: 4 vyučovacie hodiny / týždeň
Predpokladaný počet vyučovacích hodín: 200
Miesto plnenia: Jazyková príprava bude prebiehať v sídle verejného obstarávateľa v Bratislave.
5.
6.
7.
8.

Bežná dostupnosť na trhu v zmysle §9b ZVO: nie
Termín poskytnutia služieb: od 1.1.2015 do 31.12.2015 (1 rok)
Typ zmluvy: objednávka
Lehota na predloženie ponúk: do 10.12.2014 do 12.00 hod.
Spôsob predloženia ponúk: elektronicky prostredníctvom portálu proe.biz (cez ikonu „prílohy
účastníka)
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2509
Záujemcom, ktorí sa prihlásia do e-aukčného portálu proe.biz bude zaslaná pozvánka na účasť vo
výbere verejného obstarávateľa spolu s doplňujúcimi informáciami k obstarávaniu:
a) príloha č. 1 – Tabuľka Cenník
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b) príloha č. 2 – Tabuľka referenčný zoznam objednávok/zákaziek
Prílohu č. 1 a č. 2 je potrebné vyplniť a vložiť elektronicky na portál proe.biz prostredníctvom ikony
„prílohy účastníka“ vo formáte „pdf“ (podpis a pečiatka uchádzača).
9. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zákazky sa požaduje od uchádzača predloženie
nasledujúcich dokladov:
a)
b)

-

scan profilu lektora/ov ruského jazyka obsahujúci CV lektora/ov vrátane ostatných požiadaviek na
lektora:
dosiahnuté minimálne úplne stredné vzdelanie,
doklad o absolvovaní štátnej skúšky z ruského jazyka,
doklady oprávňujúce vykonávať lektorskú činnosť,
2 roky praxe v oblasti výučby ruského jazyka – úroveň začiatočník,
scan referenčného zoznamu objednávok/zákaziek predmetom, ktorých bola skupinová výučba ruského
jazyka na úrovní začiatočník za obdobie rokov 2012 – 2014 v rozsahu tabuľky, ktorá bude tvoriť prílohu
výzvy na predkladanie ponuky. Referenčný zoznam musí obsahovať minimálne 3 referencie
v minimálnom rozsahu:
obchodné meno a sídlo odberateľa, ktorej dodávateľ poskytoval/poskytuje skupinovú výučbu ruského
jazyka na úrovní začiatočník,
počet hodín výučby,
obdobie, v ktorom bola výučba poskytnutá,
kontaktnú osobu (meno, tel. číslo, e-mail) odberateľa,

Referenčný zoznam predloží záujemca v štruktúre podľa prílohy, ktorá bude súčasťou pozvánky na účasť
vo výbere verejného obstarávateľa (príloha č. 2).
Všetky požadované doklady musia byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o predloženie
doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a nebude im
umožnená účasť v elektronickej aukcii.
10. Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať elektronickú aukciu.
V prípade realizácie elektronickej aukcie bude termín jej realizácie uvedený vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii. Elektronickej aukcie sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky
účasti!
V prípade, ak v elektronickej aukcii uchádzači svoje cenové ponuky neznížia, platia ich prvé cenové
ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk.
Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín elektronickej aukcie. Prípadnú zmenu termínu
elektronickej aukcie, verejný obstarávateľ elektronicky zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuky a splnili podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ zašle víťaznému uchádzačovi objednávku.
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena
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Najnižšiu celkovú cenu tvorí súčinov jednotkovej ceny za vyučovaciu hodinu a predpokladaného
množstva vyučovacích hodín.
Spôsob vyhodnotenia kritéria: Uchádzač, ktorý bude mať Najnižšiu celkovú cenu za predmet
obstarávania sa umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači budú zoradení zostupne podľa
matematického poradia.
Verejný obstarávateľ zašle objednávku uchádzačovi, ktorý sa v hodnotení umiestnil na prvom mieste.
V prípade, ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne v lehote viazanosti ponúk
potvrdiť vystavenú objednávku verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo osloviť uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
12. Komunikácia: elektronicky na adresu jana.kristofova@spp.sk
13. Zábezpeka alebo banková záruka: Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje.
14. 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 spojené poskytovaní služby a pod. Lehota
splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.


-

-

Jednotkovú cenu za 1 vyučovaciu hodinu (45 min.) / 1 skupina je potrebné uviesť v Eur bez DPH
so zaokrúhlením na dve desatinné miesta,
Cena (musí zahŕňať všetky náklady na):
realizáciu jazykovej prípravy,
testovanie (úvodné pre zistenie úrovne účastníka jazykovej prípravy, priebežne overovanie
vedomostí, záverečné pre vyhodnotenie posunu úrovne účastníka jazykovej prípravy pred
ukončením celkovej doby jeho jazykovej prípravy,
hodnotenie účastníkov na vyžiadanie HR,
materiál potrebný k výučbe (knihy, pracovný zošit, atď.),
ubytovanie a strava lektora,
všetky ostatné súvisiace náklady

15. Lehota viazanosti ponúk: do 31.1.2015
16. 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
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obstarávateľom bude zmluva v časti týkajúcej sa jej účinnosti primerane upravená v zmysle platnej
legislatívy.
17. Ďalšie informácie:
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť prípadne zmeniť uverejnené podmienky zadávania
zákazky. Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok budú zverejnené rovnakým spôsobom ako
oznámenie o zadávaní zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa uchádzačom
neoznamuje. O zrušení súťaže verejný obstarávateľ písomne upovedomí všetkých uchádzačov. Zrušenie
súťaže verejný obstarávateľ zverejní tým istým spôsobom, akým sa súťaž vyhlásila.
Nakoľko verejný obstarávateľ nepovažuje službu za bežne dostupnú komoditu v zmysle §9b Zákona
nezadáva túto zákazku prostredníctvom elektronického trhoviska.

Dátum zverejnenia: 4.12.2014
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