Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)
1. Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“)
obstaráva pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Názov predmetu zákazky: „Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému
manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 v rámci národného projektu “Zavádzanie
a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Druh zákazky: Služby podľa Prílohy č.1 zákona č. 343/2015 ZVO
Spoločný slovník obstarávania:
80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
3. Podrobný opis zákazky: Predmetom zákazky je poskytovanie konzultačných a školiacich služieb
v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 v rámci
národného projektu “Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v prílohe č. 3 tejto Výzvy – Zmluva o poskytovaní
konzultačných a školiacich služieb a jej prílohy č.1 Harmonogram implementácie systému manažérstva
kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67
Bratislava
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 21 096,00 EUR
6. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: viď. Zmluva o poskytovaní konzultačných a školiacich
služieb
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:
a) Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky.
b) Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čo preukáže
doložením čestného vyhlásenia.
c) Predloženie zoznamu expertov (Príloha č.2 Zmluvy o poskytovaní konzultačných a školiacich
služieb), a to minimálne 2 (dvoch) osôb, ktoré budú vykonávať konzultácie a školenia v rámci
uvedenej zákazky v zmysle Prílohy č. 1 Návrhu zmluvy.
Každý expert uvedený/-á v zozname musí spĺňať nasledovné podmienky:
I.

II.

-

Odborná spôsobilosť (vzdelanie)
 Ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa
Lektorská/poradenská/konzultačná spôsobilosť a lektorská/poradenská/konzultačná prax
 Minimálne 1 (jeden) rok vo vykonávaní školení a konzultácií v oblasti systémov
manažérstva kvality

Splnenie stanovených podmienok sa preukazuje predložením:
dokladu o dosiahnutom vzdelaní expertov
expertom podpísaného životopisu vo formáte EUROPASS alebo jeho ekvivalentu

V životopisoch všetkých expertov bude uvedené, že expert má minimálne dve praktické skúsenosti so
školením a konzultáciami pre oblasť systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO
9001:20016, s uvedením mena, priezviska, funkcie, tel. čísla a e-mailovú adresu na kontaktnú osobu
konečného odberateľa služieb pre možnosť overenia údajov.
Každý expert predloží čestné vyhlásenie, že údaje, ktoré uvádza vo svojom životopise sú pravdivé.
9. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 26.08.2019 do 10:00 hod.
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického nástroja
EVOSERVIS (ďalej len „EN EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/
Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk
(Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH) a vloží nasledovné dokumenty:
1. Vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy - Návrh na plnenie kritéria podpísanú štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF. V prípade splnomocnenej osoby
verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo,
2. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou Prílohu
č. 3 Výzvy - Zmluvu o poskytovaní konzultačných a školiacich služieb vrátane príloh vo formáte
PDF. V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené
plnomocenstvo,
3. Doklady v zmysle bodu 8. Podmienky účasti, vo formáte PDF.
10. Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.
11. Kontaktná osoba: Ing. Silvia Burdová - Odbor verejného obstarávania, t. č.: 02/2046 2422
silvia.burdova@employment.gov.sk
PRÍLOHY: Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Ostatné informácie
Príloha č. 3 - Zmluva

Ing. Miloslav Matonog
riaditeľ odboru verejného obstarávania

