Výzva na predloženie ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky : Školenia pre produkty Microsoft
1. Názov a adresa verejného obstarávateľa :
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
2. Kontaktné miesto :
GR SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. Kontaktná osoba :
RNDr. Jaroslav Černiansky
tel. č. : +421 220941236
E-mail : cerniansky@pozfond.sk
2. Opis zákazky :
Školenie (v rozsahu podľa bodu 9) pre používateľov MS Office 2010 (Word, Excel, Outlook,
všetky úrovne). V prípade potreby získania ďalších informácií kontaktujte Ing. Roderika
Plevku, vedúceho odd. informačných systémov a výpočtovej techniky, tel. č. 02/20941243,
roderik.plevka@pozfond.sk.
3. Podmienky účasti :
3.1.uchádzač predloží certifikát Microsoft Partner for Learning Solutions – Silver alebo Gold
3.2. uchádzač predloží zoznam lektorov v členení :
vedúci lektorského tímu s certifikátom Microsoft Certified Master,
päť lektorov na oblasti MS Office s certifikátom Microsoft Certified Trainer a certifikáciou
minimálne na úrovni MCAS alebo MOS,
jedného lektora na každú oblasť správcovských školení s certifikátom Microsoft Certified
Trainer a dokladom o absolvovaní skúšky na úrovni MCTIP alebo MCSA pre WS 2008
a MCITP alebo MCSE pre SQL Server 2012.
3.3. doklad o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu k predmetu
zákazky - predložením výpisu z obchodného alebo živnostenského registra (originálny doklad
alebo úradne osvedčená kópia).
4. Lehota na predkladanie ponúk : 5.11.2013 14,00 hod.
5. Maximálna predpokladaná hodnota zákazky : 20 000 euro bez DPH.
6. Spôsob predkladania ponúk : Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne (do
podateľne SPF) alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu Slovenský pozemkový
fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. Na obálke musí byť uvedená adresa verejného
obstarávateľa, adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
a označenie : „SÚŤAŽ – ŠKOLENIA – NEOTVÁRAŤ“.
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v euro bez DPH za celý predmet
zákazky.
8. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová dohoda na poskytnutie predmetu
zákazky v rokoch 2013 a 2014.

9. Ponuka bude vyjadrená v tabuľke :

predmet zákazky

počet
účastníkov

školenie pre používateľov MS
Office 2010, dĺžka školenia 3 dni
po 6 hodín, miesto konania
Bratislava, priestory poskytne SPF,
techniku dodávateľ
školenie pre používateľov MS
Office 2010, dĺžka školenia 3 dni
po 6 hodín, miesto konania Banská
Bystrica, priestory aj techniku
poskytne dodávateľ

10

školenie pre používateľov MS
Office 2010, dĺžka školenia 3 dni
po 6 hodín, miesto konania Košice,
priestory aj techniku poskytne
dodávateľ

10

školenie pre spávcov Windows
Server 2008 R2, MS SQL 2012
dĺžka školenia 5 dní po 6 hodín,
miesto konania Bratislava,
priestory aj techniku poskytne
dodávateľ
cena spolu

cena v € bez
DPH za
trojdňové
školenie

cena v € bez
DPH za 10
trojdňových
školení

cena v € bez
DPH za 5
dňové
školenie

cena v € bez
DPH za dve
päťdňové
školenia

10

4

x

10. Dátum zverejnenia výzvy : 23.10.2013.
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