
 

 
 
 

 

 

   

 

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) 

1. Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 

2. Názov predmetu zákazky: Vzdelávanie vedúcich štátnych zamestnancov zapojených do implementácie 

EŠIF zamerané na zvýšenie efektívnosti využitia služobného času a zlepšenie spolupráce v tíme vrátane 

schopnosti lepšieho zvládania služobných úloh a stresových situácií 

Druh zákazky: služby podľa Prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Spoločný slovník obstarávania:    80340000-9  Špeciálne vzdelávanie  

 80511000-9 Školenie pracovníkov   

 80532000-2 Manažérske školenia 

3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie školení, tréningov a koučingu individuálnou 

formou, progresívnymi metódami a cvičeniami využitím metódy biofeedback, pre vedúcich štátnych 

zamestnancov verejného obstarávateľa. Bližšie informácie sú uvedené  v Zmluve o poskytovaní služieb a jej 

prílohách, ktorá je Prílohou č. 3 tejto výzvy. 

4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Bratislava  

5.  Predpokladaná hodnota zákazky:  20 942,67  € bez DPH 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: Do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH. 

Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na poskytnutie predmetu zákazky. 

8. Podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky:  

8.1 Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky.  

8.2 Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného predmetu, ako predmet zákazky, za 

predchádzajúce tri roky od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk s uvedením cien, lehôt dodania, 

odberateľov a kontaktnej osoby, u ktorej je možné uvedené informácie overiť, z toho realizáciu min. 

jedného projektu v rozsahu najmenej 100 hodín školení, workshopov alebo koučingu.  

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti 

so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet 

obstarávania. 

8.3 Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii min. 2 osôb (lektorov) určených 

na plnenie zmluvy.  

Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax min. 2 lektorov určených na plnenie zmluvy.  

Lektori musia spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:  

- odborná kvalifikácia - vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa, doložené diplomom o absolvovaní štúdia, 

resp. ekvivalentným dokladom podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ spolu s úradným 

prekladom tohto dokladu, 

- lektorská spôsobilosť- Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu resp. ekvivalentným dokladom 

podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ v originálnom znení,  spolu s kópiou úradného prekladu 

tohto dokladu, 

- odborná prax - najmenej 3 roky v oblasti vzdelávania dospelých doložená podpísaným profesijným 

životopisom lektora, - s uvedením kontaktnej osoby u ktorej je možné danú skutočnosť overiť 

a čestným prehlásením o pravdivosti uvedených údajoch v životopise, v ktorom sa súčasne zaviaže, že 

bude k dispozícii na plnenie zmluvy. 

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač disponuje kvalifikovanými lektormi, 

ktorých vzdelanie, prax  a odborné kompetencie sú dostatočné na dosiahnutie účelu vzdelávacích aktivít, 

ktoré sú predmetom tejto zákazky.    

Požiadavka na predmet zákazky 

8.4 Uchádzač v ponuke predloží adresu a opis miesta realizácie vzdelávania. Vzhľadom na sídlo 

amestnávateľa účastníkov vzdelávania verejný obstarávateľ požaduje vzdelávanie realizovať v Bratislave.   

9. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 19.6.2018 do 9:00 
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS 

(ďalej   len „IS EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/


 

 

Uchádzač v IS EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk (celková 

cena za predmet zákazky € s DPH) a vloží nasledovné dokumenty:  

1. Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria (NPK) tejto  výzvy vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom 

uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF. V prípade splnomocnenej osoby verejný 

obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo vo formáte PDF. 

2. Fotokópiu dokladov vo vzťahu k predmetu zákazky, na preukázanie splnenia požadovaných podmienok 

účasti a požiadavky na predmet zákazky v zmysle bodu 8.  tejto výzvy, vo formáte PDF.       

3. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou Prílohu                     

č. 3 tejto Výzvy - Zmluvu vrátane príloh, vo formáte PDF.  

10. Ostané informácie: Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v Prílohe č. 2 Ostatné 

informácie tejto výzvy.  

11. Kontaktná osoba: Odbor verejného obstarávania, MVDr. Stanislav Ondračka, tel.: 02/2046 2408,                                      

e-mail: stanislav.ondracka@employment.gov.sk  

 

PRÍLOHY :    
Príloha č. 1:  Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 2   Ostatné informácie 

Príloha č. 3:  Zmluva na poskytnutie služby 

 

 

 

 

 

                    

 

Miloslav Matonog 

riaditeľ odboru verejného obstarávania 
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