Výzva na predloženie cenovej ponuky
308/2020 – 106/2020-2300

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoVO)

V súlade so ZoVO realizujeme prieskum trhu:
1. Verejný obstarávateľ
Názov:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
- telefón:
- mail:

Národné lesnícke centrum
ul. T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
42001315
SK 2022091027
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
Ing. Dana Chlpošová, Ing. Veronika Jaloviarová
045 5314 252, 04 5314 268
dana.chlposova@nlcsk.org, veronika.jaloviarova@nlcsk.org

2. Predmet obstarávania
Názov:
Odborné lektorovanie v rámci vzdelávacej aktivity „Odborné vzdelávanie v oblasti
biodiverzity, environmentálnych opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade
modulových aktivít lesnej pedagogiky“
Obstarávanie
tovaru/prác/služby:
CPV:
Stručný opis:

Služby
80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Odborné lektorovanie v rámci vzdelávacej aktivity „Odborné vzdelávanie v oblasti
biodiverzity, environmentálnych opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade
modulových aktivít lesnej pedagogiky“. Zákazka zahŕňa v rámci lektorovania i praktické
tematické ukážky. Spolu 6 tém:
1. Sprievodcovstvo v lese, kvalifikačné predpoklady, práca sprievodcu, manažment
akcie, vedenie skupiny, mimoriadne udalosti
2. Zásady prvej pomoci v lesnom prírodnom prostredí
3. Prírodné bohatstvo na území Slovenska
4. Biodiverzita potvrdená výskumom v lesníctve
5. Environmentálna etika a environmentálna výchova v kontexte lesníctva a lesnej
pedagogiky
6. Návšteva historického, kultúrneho a prírodného objektu s odborným výkladom
sprievodcu

Predpokladaná hodnota
zákazky:
Predpokladané
množstvo:

5 683,32 € bez DPH

Zdroj financovania:

PPA, nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie,
podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností.

3. Obchodné podmienky
Vznik záväzku:
Splatnosť faktúr:
Termín dodania:
Miesto dodania:

5 logických častí
Časť č. 1: Lektorovanie a príprava na lektorovanie – téma 1 (rozsah 8 hodín x 4
vzdelávacie aktivity), téma 6 (rozsah 4 hodiny x 4 vzdelávacie aktivity), príprava na
lektorovanie činí spolu pre obe témy 9 hodín. SPOLU: 57 hod.
Časť č. 2: Lektorovanie a príprava na lektorovanie – téma 2 (rozsah 4 hodiny x 4
vzdelávacie aktivity), príprava na lektorovanie činí spolu 4 hodiny. SPOLU: 20 hod.
Časť č. 3: Lektorovanie a príprava na lektorovanie – téma 3 (rozsah 4 hodiny x 4
vzdelávacie aktivity), príprava na lektorovanie činí spolu 4 hodiny. SPOLU: 20 hod.
Časť č. 4: Lektorovanie a príprava na lektorovanie – téma 4 (rozsah 2 hodiny x 4
vzdelávacie aktivity), príprava na lektorovanie činí spolu 2 hodiny. SPOLU: 10 hod.
Časť č. 5: Lektorovanie a príprava na lektorovanie – téma 5 (rozsah 2 hodiny x 4
vzdelávacie aktivity), príprava na lektorovanie činí spolu 2 hodiny. SPOLU: 10 hod.

Zmluva o dielo
30 dní
Roky 2021 a 2022
Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Iné/ďalšie požiadavky

Od uchádzača sa vyžaduje minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore
lesníctvo (časť, 3 a časť 4) alebo zdravotníctvo (časť 2) alebo environmentálna etika
(časť5) alebo sprievodcovstvo, cestovný ruch (časť 1), preukáže sa diplomom alebo
príslušným dokladom o vzdelaní a prax minimálne 3 roky v oblasti spracúvaných tém,
preukáže sa potvrdením od zamestnávateľa a potvrdením o výkone lektorskej činnosti.
Potvrdenia a overenú kópiu diplomu preukáže víťaz pri podpise zmluvy s verejným
obstarávateľom.

4. Komunikácia
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET
dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk (ďalej len „ ERANET").
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na
URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v
elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania, t.j. moment uloženia elektronickej
zásielky v elektronickej schránke adresáta v systéme ERANET.
5. Predloženie ponuky
Lehota na predkladanie ponuky: do 6.2.2020 10:00 hod.
Spôsob podania ponuky:
Ponuka bude predložená v elektronickej podobe na URL adrese https://obstaravanie.eranet.sk
Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.
Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ preto
záujemcom odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom časovom predstihu.
Ponuka sa považuje za predloženú v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej záväznom odoslaní v systéme
ERANET. Vloženie údajov, dokumentov a dokladov bez ich záväzného odoslania sa nepovažuje za predloženie
ponuky. Po záväznom predložení ponuky (rozumej jej odoslaní) je uchádzačovi zaslaný notifikačný email o doručení
tejto ponuky verejnému obstarávateľovi.
Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo
formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v
listinnej, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované.
Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa
prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.
Požadované doklady/dokumenty:
- Ponuku uchádzača - predložiť v systéme aj v prílohe. V prípade nezrovnalostí platí cena zadaná v systéme.
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce - výpis z obchodného,
živnostenského registra, potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov).
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v rozsahu prístupu do
obchodného a živnostenského registra SR. Uchádzač daný doklad predkladá, len ak je zapísaný v iných registroch (iný
štát, resp. iná forma podnikania)
- Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov a zákaze činnosti vo verejnom obstarávaní (v prílohe)
- Zmluva – podpísanú zoscanovanú. (v prílohe)
Požadujeme predloženie ponuky písomne elektronicky prostredníctvom systému ERANET dostupnom na URL adrese
https://obstaravanie.eranet.sk v súlade s požiadavkami v tejto výzve pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu
ponuku.
Pre predloženie ponuky sa musí uchádzač zaregistrovať na adrese https://obstaravanie.eranet.sk. Registrácia je pre
uchádzačov bezplatná.
6. Vyhodnocovanie ponúk
Kritérium:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.
Každá časť sa bude vyhodnocovať samostatne a na každú časť bude uzatvorená samostatná zmluva o dielo.
Vyhodnocovanie:
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v € s DPH. Koncová cena
u neplatcu DPH sa bude porovnávať s cenou s DPH u platcu DPH.
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ
oznámi, že uspel a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s informáciou, že
neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká

žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
7. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
- predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti
uvedené v tejto výzve a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky
uvedené v tejto výzve.
Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali informáciu o výsledku.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov,
ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
8. Prílohy výzvy
Zoznam príloh:
- čestné vyhlásenie
- ponuka
- zmluva

Dátum odoslania výzvy: 29.01.2020

Ing. Dana Chlpošová

