Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Výzva na predkladanie ponúk
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa organizácie:
Limbová 2, 837 52 Bratislava
IČO:
00 165 565
Krajina:
Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.health.gov.sk
Zodpovedná osoba:
Ing.Ladislav Štefanec
Telefón:
+421 2 593 73 113
Fax:
+421 2 544 77 943
E-mail:
veduci.uradu@health.gov.sk
Kontaktná osoba:
Telefón:
E – mail:

Ing. Ľudmila Kiššová
+421 2 593 73 113
ludmila.kissova@health.gov.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2.

Názov predmetu zákazky:

„Školiaci modul: Možnosti čerpania finančných prostriedkov
zdravotníckych zariadení z mimorozpočtových zdrojov“

3.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávania pracovníkov MZ
vrátane školiacich materiálov, školiacich pomôcok, ubytovania
účastníkov, občerstvenia pre účastníkov aj lektorov, lektorské náklady
(honorár lektorov, ubytovanie lektorov, cestovné, stravné), materiálno –
technické vybavenie (prenájom miestností, audiovizuálne pomôcky
a pod.), spracovanie dotazníkov spätnej väzby, štatistických údajov pre
potrebu riadenia a monitorovania projektu a pod..

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
4.

Klasifikácia – Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet obstarávania
Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
80400000-8
Doplňujúce predmety:
80511000-9
98341000-5
80520000-5
15895000-8

Školenie pracovníkov
Ubytovacie služby
Školiace zariadenia
Výrobky rýchleho občerstvenia

Kategória služby:

24

5.

Predpokladaná hodnota zákazky je: 124 800,00 € bez DPH

6.

Postup vo verejnom obstarávaní: Podlimitná zákazka zadávaná postupom zadávania podprahových
zákaziek

7.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
ÁNO

8.

NIE

Možnosť predloženia variantných riešení:
ÁNO

NIE
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9.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava
Fakultná nemocnica a poliklinikou F. A. Reimana, Jána Hollého 5898/14, 080 01 Prešov

10.

Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky:
Termín dodania predmetu zákazky je do 20 mesiaca od podpisu zmluvy.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu –
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 4: Budovanie kapacít a zlepšenie
kvality verejnej správy, Opatrenie č. 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou
a neziskovými organizáciami prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov.
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového
dokladu vystaveného zmluvným partnerom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho doručenia.

12.

Podmienky účasti uchádzačov:

12.1 Osobné postavenie:
12.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich
splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
12.1.2 Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre
verejné obstarávanie môže nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (bod
13.1) úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa
zákona o verejnom obstarávaní.
12.1.3 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 4
zákona o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika
a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou
inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
12.1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
12.1.5 Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje
verejný obstarávateľ.
12.1.6 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž
vo verejnom obstarávaní a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností,
ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26
ods. 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
12.1.7 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho
orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola
uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
12.2 Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického postavenia
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a
ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 zákona:
12.2.1 § 27 ods. 1 písm. d) – prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka.
2

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2, 837 52 Bratislava
Podlimitná zákazka podprahovým postupom – služby

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača
o obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Obrat z poskytnutých
podobných služieb ako je predmet zákazky musí byť vyšší ako 60 000 Eur súhrnne za
požadované obdobie.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
12.3 Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť vo verejnom obstarávaní.
12.3.1 § 28 ods.1 písm. a) - zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2008, 2009, 2010) s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov. Za zmluvu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet
zákazky sa považuje zmluva na poskytnutie služby:
-

v oblasti vzdelávania žiadateľov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, poradenstva
a hodnotenia programov jednotlivých fondov EÚ, vzdelávania v iných oblastiach alebo

-

v oblasti manažmentu a implementácie projektov financovaných z fondov vrátane
štrukturálnych fondov v Slovenskej republike a v zahraničí.

Zoznam musí obsahovať minimálne 1 zákazku vo finančom objeme minimálne 30 000 Eur
Zoznam dodávok má obsahovať:
a)

identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,

b)

názov a stručný opis poskytnutej služby,

c)

zmluvnú cenu zákazky v EUR,

d)

obdobie poskytovania služby.

e)

potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:
ak bol/a odberateľom:
• verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
• iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.

12.3.2 § 28 ods.1 písm. g) – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb
zodpovedných za poskytnutie služby. Požadované údaje musia obsahovať:
 meno a priezvisko lektora,
 názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa,
 prax experta vo vzdelávaní,
 odborná prax experta v oblasti, v ktorej bude vykonávať lektorskú činnosť,
 názov spoločnosti, pre ktorú príslušný kľúčový expert vzdelávaciu aktivitu zabezpečoval,
 fotokópia dokladu o vzdelaní a získaných certifikátoch.
Minimálne požiadavky na lektora:
Uchádzač predloží požadované údaje minimálne za 1 lektora, ktorý musí spĺňať nasledovné
kvalifikačné predpoklady:
 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 min. 1-ročná prax vo vzdelávaní ( je potrebné uviesť presne počet rokov a mesiacov), alebo
3 ročná prax v oblasti štrukturálnych, alebo iných fondov.
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Všeobecné informácie, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj
ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo
v krajine sídla uchádzača.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou
v Slovenských korunách alebo cudzej mene (inej ako euro), záujemca predloží v slovenských korunách
/pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet Slovenskej koruny alebo inej meny na euro záujemca prepočíta
konverzným kurzom (1Eur = 30,1260SKK), prípadne kurzom vyhláseným ECB 28 kalendárnych dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
13.

Poskytovanie súťažných podkladov
Lehota na získanie súťažných podkladov je do 06. 04. 2011
Záujemca si súťažné podklady vyžiada na základe písomnej žiadosti doručenej v stanovenej lehote:
•

mailom na adresu: ludmila.kissova@health.gov.sk alebo

•

poštovou zásielkou na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ing. Ľudmila Kiššová
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
•

osobné prevzatie súťažných podkladov je potrebné si dohodnúť s kontaktnou osobou: Ing. Ľudmila
Kiššová, na tel. č.: +421 2 593 73 113

•

záujemcovi, ktorý si nevyzdvihne súťažné podklady osobne, budú súťažné podklady zaslané poštou.

Úhrada za súťažné podklady:
ÁNO

NIE

14.

Lehota na predkladanie ponúk: 29. 04. 2011 do 9:00 hod.

15.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ing. Ľudmila Kiššová
Limbová 2, 837 52 Bratislava
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

16.

Otváranie ponúk: 29. 04. 2011 o 11:00 hod.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2, Zasadačka č. 171
837 52 Bratislava

17.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

18.

Lehota viazanosti ponúk: 30. 11. 2011.

19.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
• Ponuka a ďalšie doklady
v slovenskom jazyku.

vo

verejnom

obstarávaní

musia

byt

uchádzačom

predložené

• V prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, súčasťou ponuky má byť plná moc pre
jedného z členov skupiny (podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých
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členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu
za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Bližšie informácie sú uvedené
v súťažných podkladoch.
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu, ak nedôjde k jej schváleniu
poskytovateľom finančných prostriedkov z Európskych fondov.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

V Bratislave, 28.3.2011
Ing. Ladislav Štefanec
vedúci služobného úradu
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