1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
IČO: 00165182
Kontaktná osoba:
Jana Petrovičová, Mgr. Alexandra Burianová
S í d l o:
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Telefón:
02/59391513 Fax: 02/59391573
Elektronická pošta:
jana_petrovicova@culture.gov.sk ,
alexandra_burianova@culture.gov.sk
Internetová adresa:
www.culture.gov.sk
2. Zmluva na poskytnutie služieb
Zmluva o dielo
3. Názov predmetu zákazky :
Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov MK SR a organizácií v jeho priamej
zriaďovateľskej pôsobnosti za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart.
4. Opis predmetu zákazky:
Preškolenie a následná certifikácia v ECDL-Štart . Realizácia štyroch jednodňových
modulov vyškolenia ECDL Štart pre cca 120 osôb,
(1 modul zahŕňa 30 hodín)
index ECDL
osvedčenie ECDL
testovanie ECDL modulov
Podrobnejšie v Súťažných podkladoch
5. Miesto dodania predmetu obstarávania:
Poskytovateľ zabezpečí školenie vo vlastných priestoroch a vlastnými lektormi
a skúšobnými komisármi. Miesto realizácie školenia musí byť na ktoromkoľvek mieste v
Bratislave
6. Slovník CPV :
80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky :
Realizácia 4 modulov v priebehu 12 týždňov počnúc 4. septembrom 2006.
Termín ukončenia školenia 30. november 2006
- Používanie počítača a správa súborov – časová dotácia 8 hodín
- Spracovanie textu – časová dotácia 8 hodín
- Tabuľkový procesor – časová dotácia 8 hodín
- Informácie a komunikácia – časová dotácia 8 hodín
Preškolenie sa bude týkať 120 zamestnancov, časová organizácia – týždenne 10 osôb,
pondelok – štvrtok školenie v jednotlivých moduloch, piatok – testovanie.
8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Nie
9. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
10. Trvanie zmluvy alebo lehota na poskytnutie služby:
Začiatok školenia : 4. september 2006
Ukončenie školenia 30. november 2006
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, sektorový
operačný program Ľudské zdroje, Jednotný programový dokument NUTS II – BA Cieľ 32
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly verejného obstarávateľa t.j. Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Preddavok na poskytnutie služby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Financovanie bude uskutočnené na základe predloženej faktúry, splatnosť faktúry do 30 dní.

Podrobnosti v Súťažných podkladoch.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
12.1 § 26 ods.1 písm. f / Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, ktorým
je vzdelávanie zamestnancov, nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overenej
kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov
12.2. uchádzač predloží doklad o akreditácii MŠ SR pre vzdelávanie IT profesionálov a
koncových používateľov v oblasti aplikovanej informatiky. Akreditované skúšobné centrum
pre program ECDL pre získanie základnej počítačovej gramotnosti. Predloženie dokladu
v origináli alebo notárom overenej kópie.
12.3. § 32 ods. 7 preukázateľný odborný potenciál minimálne dvoch lektorov školiaceho
strediska a minimálne dvoch skúšobných komisárov v minimálnom
Údaje a doklady o vzdelaní a odbornej kvalifikácii vedúcich zamestnancov určených
uchádzačom ako zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy (Formulár „B“ – vzor, a doklad
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní), ktorý podpíše reprezentant uchádzača, ktorého údaje sú
vo formulári uvedené
12.4. § 28 ods.1 písm. a/ Zoznam poskytnutých služieb na predmet zákazky, ktorým
uchádzač preukáže zrealizovanie zmlúv/objednávok, ktorých predmet je rovnaký alebo
podobný charakteru ako predmet zákazky, ktoré uchádzač zrealizoval v rokoch 2003, 2004,
2005 s uvedením cien, doby realizácie, odberateľov a stručného opisu predmetu zákazky.
Celková minimálna hodnota jednotlivej zmluvy/objednávky musí byť v sume 500 tis. Sk bez
DPH. Požadovaný zoznam dodávok musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
Zoznam poskytnutia služby uchádzača musí obsahovať údaje podľa vzoru v Súťažných
podkladoch.
Minimálny počet zrealizovaných zmlúv, resp. objednávok : 2 za každý kalendárny rok.
13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
Súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch od: 17. 7. 2006 do: 24. 7. 2006
v pracovnom čase od: 9.oo hod do: 15.oo hod
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou
zásielkou
Úhrada za súťažné podklady:
Nie
14. Lehota na predkladanie ponúk:
31.7 .2006 do 12.oo hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
15. Otváranie obálok s ponukami :
deň: 31. 7. 2006
hodina: o 13.oo hod
Miesto otvárania obálok s ponukami
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava, zasadačka na 2. poschodí
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena
17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
15.8.2006

18. Ďalšie informácie obstarávateľa : nevyžaduje sa .
Dátum: 17.7.2006

