Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)
1. Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR obstaráva pre „Implementačná
agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR“
2. Názov predmetu zákazky: Vzdelávanie vedúcich zamestnancov v oblasti cudzích jazykov – anglický jazyk
(financované z projektu Technická pomoc OP ĽZ 2014 – 2018, ITMS: 312071C159)
Druh zákazky: Služby podľa Prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 ZVO
Spoločný slovník obstarávania:
80580000-3 Poskytovanie jazykových kurzov
3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie výučby anglického jazyka pre vybraných
vedúcich zamestnancov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie
informácie sú uvedené v Rámcovej dohode a jej prílohách, ktorá je Prílohou č. 2 tejto výzvy.
4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 49 712,- EUR bez DPH
6. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: Rámcová dohoda (Príloha č. 2 tejto výzvy) s úspešným
uchádzačom bude uzatvorená na dobu určitú, t.j. na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody
alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Poskytovanie
služby bude na základe reálnej objednávky.
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na poskytnutie predmetu zákazky.
8. Podmienky účasti:
1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky (vyučovanie v odbore
cudzích jazykov) t.j. konkrétne na výučbu anglického jazyka.
2. Uchádzač predloží zoznam (Príloha č. 2 Rámcovej dohody) minimálne 2 lektorov (a prípadných náhradných
lektorov), so špecializáciou na výučbu anglického jazyka, ktorí sa budú podieľať na výučbe v rámci uvedenej
zákazky v zmysle Prílohy č. 1 Rámcovej dohody.
Každý lektor/lektorka uvedený/-á v zozname musí spĺňať nasledovné podmienky:
odborná spôsobilosť (vzdelanie)

I.


VŠ minimálne I. stupňa zamerané na štúdium anglického jazyka alebo VŠ minimálne I. stupňa
iného zamerania, ale doplnené ďalším štúdiom anglického jazyka ukončené absolvovaním
celoslovensky alebo medzinárodne uznávanej skúšky dokladujúcej znalosť anglického jazyka,
ktorý lektor vyučuje; v prípade „native speakera“ je potrebné dokladovať absolvovanie
vzdelávania, ktoré je zamerané na výučbu anglického jazyka, príp. doplniť aj doklad o absolvovaní
vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských zručností, o absolvovaní pedagogického minima
alebo iné rovnocenné doklady

a súčasne
lektorská spôsobilosť a lektorská prax

II.



Uvedením zamerania a rozsahu lektorského pôsobenia v životopise lektora spolu s kontaktnými
údajmi pre možnosť overenia pravdivosti informácií. Lektorská prax sa preukazuje uvedením
odbornej praxe v životopise spolu s kontaktnými údajmi pre možnosť overenia,
minimálne 3 roky lektorskej praxe zameranej na výučbu anglického jazyka.

Splnenie stanovených podmienok sa preukazuje predložením:

-

životopisu vo formáte EUROPASS alebo jeho ekvivalentu,
príslušným dokladom o vzdelaní (overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne
dokladu aj o ďalšom jazykovom vzdelávaní, absolvovaných štátnych skúškach, získaných certifikátoch),

V životopisoch všetkých lektorov/lektoriek budú uvedené údaje o kvalifikácii lektorov/lektoriek. Životopisy
budú obsahovať podrobný popis doterajšej odbornej a lektorskej praxe spolu s dátumom a podpisom každého
lektora/lektorky. Každý lektor/lektorka predloží čestné vyhlásenie, že údaje, ktoré uvádza vo svojom životopise
sú pravdivé.
9. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 29.10.2018 do 10:00 hod.
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS
(ďalej len „IS EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.
Uchádzač v IS EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk (Celková cena
za predmet zákazky EUR s DPH) a ako prílohu vloží nasledovné dokumenty:
1. Všetky doklady v zmysle bodu 8. Podmienky účasti vo formáte PDF,
2. Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 1 tejto výzvy podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo ním splnomocnenou osobou (požaduje sa úradne osvedčené plnomocenstvo), vo formáte PDF,
3. Vyplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou (požaduje
sa úradne osvedčené plnomocenstvo) návrh Rámcovej dohody vrátane príloh – Príloha č. 2 tejto výzvy,
vo formáte PDF.
Ostatné informácie sú uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy.
10. Kontaktná osoba: Peter Palák, odbor verejného obstarávania
e-mail: Peter.Palak@employment.gov.sk, t. č.: 02/2046 2432
PRÍLOHY: Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Rámcová dohoda
Príloha č. 3: Ostatné informácie

------------------------------------------Ing. Miloslav Matonog, riaditeľ OVO
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