Výzva na podanie ponuky
Služby v oblasti zabezpečovania personálu a realizácia školení –
podprahová zákazka v zmysle § 95 zák. č. 25/2006. Z.z. o ver. obstarávaní
neprioritné služby
Ver. obstarávateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:

Národné lesnícke centrum
Ul. T .G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
42 00 13 15
2022091027
SK2022091027
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Štátna pokladnica
7000241498/8180
045/5202111/045/5330709

1. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania:
Služby v oblasti zabezpečovania personálu (školiaceho), na určitý čas, spolu s realizáciou školení
a zabezpečením tvorby odborných publikácií.
CPV:
- 79620000-6 - Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečenia pracovníkov
na čas určitý
- 80522000-9 -Školiace semináre
- 80521000-2 Školiace programy
- 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení (odborné príručky)
Ide o realizáciu školení v 4 tematických okruhoch so zabezpečením a výberom školiaceho
personálu a zabezpečením tvorby odborných publikácií pre nasledovné špecializované aktivity
v oblasti lesníctva:
1. Hospodársko-úpravnícke plánovanie
a trvalo-udržateľné
(zabezpečenie min. 3 lektorov),
 tvorba odbornej príručky (cca. 80 str.)
 realizácia 10 jednodňových kurzov po 8 hod.

hospodárenie

2. Uplatňovanie funkcií lesa v krajine (zabezpečenie min. 5 lektorov),
 tvorba odbornej publikácie (cca. 250 str.)
 realizácia 3 jednodňových kurzov po 8 hod.
3. Kurz lesnej pedagogiky (zabezpečenie min. 5 lektorov)
 tvorba odbornej publikácie (cca. 60 str.)
 realizácia 64 hodinového kurzu.
4. Rozvoj osobnosti manažéra (zabezpečenie min. 2 lektorov), realizácia školení
 realizácia 74 hodinového kurzu.
Požiadavky na kvalifikáciu lektorov sú uvedené v súťažných podkladoch.

v lesoch

2. Právne, ekonomické a technické požiadavky súťaže:
1. Podmienky podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. a preukázať ich dokladmi podľa § 26
ods. 2. príp. § 128 ods. 1 citovaného zákona
2. Podmienky podľa § 27 ods. 1, písm. c) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zn.
nesk. predpisov predložením súvahy, resp. výkazu o majetku a záväzkoch
3. Technickú spôsobilosť požadujeme preukázať :
a) Zabezpečením personálu v požadovanej kvalifikácii, bližšie v súťažných podkladoch
b) podľa § 28 ods. 1 písm. k) citovaného zákona – uvedením podielu zmluvy v %, ktorý
má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
3. Spôsob určenia ceny
Požaduje sa určenie ceny bez DPH i s DPH v €. Taktiež sa požaduje vyčíslenie duálne v Sk.
4. Obchodné podmienky
Úhrada faktúr etapovite, až po realizácii služby. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavky. Splatnosť faktúr 21 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Preberanie služieb – zodpovednými zamestnancami verejného obstarávateľa, formou
preberacieho protokolu.
5. Kritériá na hodnotenie ponúk: Cena s DPH - 100 %
6. Ostatné informácie:
a) Každý kto má záujem predložiť ponuku je povinný vyžiadať si súťažné podklady zaslaním
žiadosti v zmysle § 17 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na adresu Národného
lesníckeho centra vo Zvolene, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen 11.5.2009, do 11.00 hod.
v opačnom prípade bude ponuka vrátená neotvorená späť (mimo tých, ktorým boli súťažné
podklady poskytnuté verejným obstarávateľom spolu s výzvou).
b) V prípade nejasností súťažných podkladov je možné obstarávateľa písomne požiadať
o vysvetlenie v zmysle § 38 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení nesk.
predpisov. Budú akceptované písomné požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov
doručené do 12.5.2009, do 10.00 hod. s označením „verejné obstarávanie – Služby
v oblasti zabezpečovania personálu – žiadosť o vysvetlenie“ na Národné lesnícke
centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen. Stanovisko verejného obstarávateľa bude
zaslané všetkým uchádzačom v zmysle horeuvedeného ustanovenia.
c) Otváranie obálok je verejné a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložia ponuky
a bude sa konať dňa 21.5.2009 o 10.00 hod. v malej zasadačke Národného lesníckeho centra
Zvolen na Sokolskej ulici č. 2.
d) V prípade nesplnenia podmienok uvedených vo výzve a obdržaných súťažných podkladoch,
bude ponuka uchádzača z hodnotenia súťaže vylúčená.
e) Predpokladaný termín podpisu zmluvy (dohody) s víťazom súťaže: do 8.6.2009
f) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že účinnosť zmluvy je podmienená schválením
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie
1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity PPA, bližšie v súťažných podkladoch
g) Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2009
Ponuky je potrebné odovzdať do 20.5.2009 do 11.00 hod. na adresu Národné lesnícke centrum, T. G.
Masaryka 22, 960 92 Zvolen, s označením obálky „Verejné obstarávanie – Služby v oblasti
zabezpečovania personálu - neotvárať“, buď osobne alebo doporučene poštovou zásielkou.
Rozhodujúcim pre doručenie ponuky poštou je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Obálku je potrebné zabezpečiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní v zn. nesk. predpisov.

