Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby
(zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona o verejnom
obstarávaní )
(5374/2010/1020/TP)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
právnych predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 308 44 878
Sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 824 73 Ulica: Priemyselná
číslo: 2
Kontaktná osoba: Mgr. Anežka Majdová (anezka.majdova@nku.gov.sk)
Telefón: 02/50 114 107
Štát: Slovenská republika
2.

Predmetom zadávania zákazky je poskytnutie služieb pre zákazku:
Vytvorenie vzdelávacích kurzov

Identifikácia a opis predmetu obstarávania: Predmetom je vytvorenie troch e-learningových kurzov
pre Najvyšší kontrolný úrad SR pre vzdelávanie jeho zamestnancov.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Predmet obstarávania bude
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu
Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - časť 1 a
časť 2. Dodávateľovi služby sa neposkytne žiadny preddavok.
Na obstaranie predmetu zákazky bude použitý postup zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 80420000-4 Služby v oblasti elektronického
vzdelávania.
3. Podmienky účasti:
1. vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26. Preukázanie
je možné spôsobom podľa § 26 alebo platným potvrdením ÚVO (resp. jeho
overenou fotokópiou) o zapísaní do zoznamu podnikateľov §128 a §133.
Vyžadujú sa originály alebo úradne overené kópie.
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Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na
príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Dodané služby budú hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu a štátneho rozpočtu.
Dohodnutá cena zahrňuje všetky poplatky a dane súvisiace s dodaním
predmetu zmluvy, vrátane inštalácie, sprevádzkovania a dodávky do
miesta určenia.
Zmluvnú cenu je kupujúci povinný uhradiť na základe faktúry
predávajúceho, súčasťou ktorej bude kupujúcim potvrdený preberací
protokol.
Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne dňom prevzatia
predmetu zmluvy.
Splatnosť faktúry je 90 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, je kupujúci
oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na doplnenie alebo opravu. V
tomto prípade začne splatnosť faktúry plynúť odo dňa doručenia
opravenej faktúry kupujúcemu.
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je
predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo
výške 0,02% z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Kupujúci však nebude
v omeškaní, ak bude omeškanie preukázateľne spôsobené oneskorenou
úhradou fakturovanej ceny zo strany poskytovateľa finančných
prostriedkov (MPSVaR SR).
Záloha sa neposkytuje.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva

Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, musí medzi sebou vytvoriť
právny vzťah pre riadne plnenie zmluvy.
6.

Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov: písomne do 06.12.2010 do
14.00 hod na adrese podľa bodu 1.

7.

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku je možné podať do 17.12.2010 do
10.00 hod. (doručiť poštou alebo osobne na adresu sídla NKÚ SR). Do tohto
času je možné aj meniť návrh na dodanie predmetu obstarávania.

8.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: do sídla verejného obstarávateľa
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73
Bratislava

9.

Spôsob označenia a predloženia návrhu na dodanie predmetu obstarávania:
v zalepenej obálke s označením:
„Súťaž ESF – Kurzy NKÚ SR“ a
„NEOTVÁRAŤ“

10. Miesto a lehota na vysvetlenie oznámenia o začatí zjednodušeného postupu
zadávania zákazky: na miesto uvedené v bode 1 najneskôr šesť pracovných dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

11. Dôvody zrušenia zjednodušeného postupu zadávania zákazky: Zmeny v projekte
ESF, ktoré v ňom neumožnia pokračovať alebo nedostatok finančných
prostriedkov verejného obstarávateľa.
12. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Lehota, počas ktorej nemožno odvolať návrh na dodanie predmetu
obstarávania: do 31.03.2011
14. Ponuky sa budú otvárať: 17.12.2011 o 11:00 hod. v sídle verejného
obstarávateľa
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

16. Trvanie zmluvy: Na dobu odo dňa uzatvorenia zmluvy do dodania služby
maximálne do 4 mesiacov.
17. Miesto dodania zákazky: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava (Využitie pre všetky pracoviská NKÚ SR
v krajských mestách).
18. Za vypracovanie neúspešného návrhu na dodanie predmetu obstarávanie nie
je možné požadovať náhradu.
Ing. Peter Tábory
generálny riaditeľ sekcie stratégie

