Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Podlimitná zákazka
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Ministerstvo kultúry SR IČO: 00165182
Poštová adresa: Nám. SNP č. 33 PSČ: 813 31 Mesto/obec: Bratislava
Kontaktné miesto (miesta): MK SR, Nam. SNP č. 33, Bratislava
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová Telefón: 02/59391513 Fax: 02/59391573
E-mail: jana_petrovicova@culture.gov.sk
Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.culture.gov.sk
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa
I.2.3 Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Virtuálna akadémia ďalšieho vzdelávania zamestnancov MK SR
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
Služby Kategória služby číslo: 24
Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava NUTS kód: SK01
II.1.5. Stručný opis zákazky :
Stimulácia a skvalitnenie procesu ďalšieho vzdelávania zamestnancov MK SR
prostredníctvom pilotného vzdelávacieho programu „Ako efektívne zvládnuť nové kľúčové
zručnosti pre moderný trh práce“.
Vybudovanie virtuálnej akadémie s cieľom diverzifikovať formy vzdelávania zamestnancov
MK SR
s dôrazom na presadzovanie elektronického vzdelávania.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 74.54.20.00-0
Doplňujúce predmety 30.24.93.00-9, 75.12.10.00-0, 80.40.00.00-8, 80.42.30.00-5
II.1.7. Rozdelenie na časti :
nie
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: nie
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých častí a opcií, ak sa uplatňujú): cca
400 hodín vzdelávacieho obsahu ( v pilotnej fáze cca 100 zamestnancov MK SR,
kombinovanou formou vzdelávania) Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len
číslo): 3 550 000,- Sk
Mena: SKK
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
začatie
15/06/2006
31/12/2007
ukončenie
ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ a TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky (ak sa uplatňujú): nie
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné
ustanovenia, ktorými sa riadia:
Predmet obstarávania bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Európskeho
sociálneho fondu prostredníctvom štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR bezhotovostným
platobným stykom v slovenských korunách bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za
poskytnutú službu vrátane DPH obstarávateľ uhradí uchádzačovi na základe predloženej
faktúry vystavenej za reálne poskytnuté služby v zmysle harmonogramu, s lehotovou
splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne obstarávateľa. Platobná povinnosť
obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná
príslušná platba.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
(ak sa uplatňujú): právna subjektivita
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy (ak sa uplatňujú)
áno
Doklad o akreditácii MŠ SR udelenej uchádzačovi pre výučbu v oblasti elektronického
vzdelávania a vyplnené formuláre o personálnom zabezpečení. Podrobnosti uvedené v SP.
Potvrdenie uchádzač predloží v úradne overenej kópii, pričom úradné overenie platného
dokladu nesmie byť staršie ako tri mesiace.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží rovnocenné potvrdenie
podľa predpisov v krajine svojho sídla.
III.2. Podmienky účasti
III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 26 zák. 25/2006 v plnom rozsahu
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 zák.25/2006
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak sa uplatňujú):
§ 27 ods. 1 písm a) vyjadrenie banky za roky 2004-2006 o schopnosti uchádzača plniť
finančné záväzky
§ 27 ods. 1 písm d) doklad (účtovnú uzávierku za roky 2003-2005) o tom, že obrat uchádzača
za roky 2003-2005 bol v každom roku vyšší ako 2 mil. Sk
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1 písm a/ zák. 25/2006
§ 28 ods. 1 písm. g/ zák. 25/2006
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
Zoznam úspešne splnených zmlúv v nasledovných oblastiach:
dodávka vzdelávacieho obsahu pre použitie v systéme elektronického vzdelávania pre verejnú
správu, školstvo alebo súkromný sektor v súlade s medzinárodnými štandardmi (SCORM,
AICC)
dodávka školení verejnej správy
dodávka systémov elektronického vzdelávania pre verejnú správu, školstvo alebo súkromný
sektor
Záujemca predloží minimálne 2 zmluvy z každej oblasti
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov
osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu: áno
Doklad o akreditácii MŠ SR udelenej uchádzačovi pre výučbu v oblasti elektronického
vzdelávania
III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb
zodpovedných za poskytnutie služby : áno
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu
Verejná súťaž
IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
Kritériá:
1. Komplexnosť dodávky a kvalitatívne parametre 55 %
2. Súčet jednotkových cien 45%
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3. Administratívne informácie
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii): MK
SR -02/2006
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov (okrem
DNS) alebo informatívnych dokumentov (v prípade súťažného dialógu)
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom :
Dátum 09/05/2006 Čas: od 9.oo hod do 15.oo hod.
Úhrada za súťažné podklady : nie
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk :
Dátum 15/05/2006 Čas: do 12.00 hod.
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané (verejná súťaž) do
30.06.2006
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 15/05/2006 Čas: o 14.00 hod
Miesto : Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 13, 813 31 Bratislava , zasadačka na 2.
poschodí
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa to uplatňuje): Na otváraní obálok sa
môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku, štatutárny orgán uchádzača alebo osoba
poverená uchádzačom.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať (ak sa uplatňuje) : nie
VI.2. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: áno
Nenávratný finančný príspevok Európskeho sociálneho fondu – Riadiaci orgán pre Jednotný
programový
dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3
VI.3 Ďalšie informácie :
Údaje o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi kľúčových osôb uchádzača
zodpovedných za plnenie zmluvy na poskytovanie predmetných služieb, pričom za minimálnu
úroveň vzdelania sa považuje úspešné absolvovania vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v
oblasti ekonomiky, informatiky alebo matematiky a manažmentu. Dĺžka odbornej praxe
v uvedených oblastiach musí byť minimálne päť rokov. Predložené informácie musia byť
podpísané štatutárnym zástupcom/štatutárnymi zástupcami uchádzača a osobami

zodpovednými za plnenie zmluvy na poskytovanie služieb, ktorých sa údaje týkajú. Súčasťou
údajov musia byť aj úradne overené kópie diplomov.
VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 27.03.2006

