Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

VÝZVA
NÁRODNEJ KOALÍCIE PRE DIGITÁLNE ZRUČNOSTI A POVOLANIA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY NA PREDLOŽENIE PONUKY
ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU.

I.

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Séria prednášok s diskusiou pre stredoškolákov s názvom „S odborníkom o kybernetickej bezpečnosti“

CPV KÓD: 80570000-0 - ŠKOLENIA ZAMERANÉ NA OSOBNÝ ROZVOJ
PREDPOKLADANÁ MAXIMÁLNA CENA ZÁKAZKY BEZ DPH: 10 000 EUR

II.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov organizácie: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Nivy Tower, Hub-Hub, 7.posch., Mlynské nivy 5, Bratislava 82109
IČO:
52 828 123
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb
Zástupca:
Andrej Bederka
Telefón:
+ 421 905 606 620
e-mail:
tajomnik@digitalnakoalicia.sk
Kontaktná osoba: Jana Miklošková
e-mail:
mikloskova@itas.sk

III.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je séria 50 odborných prednášok-seminárov spojených s diskusiou, určená pre žiakov
stredných škôl, ktoré zrealizuje lektor úspešného uchádzača. Cieľom je motivujúcou kreatívnou formou
priblížiť študentom základy bezpečného používania internetu a informačných technológií, zvýšiť povedomie
o kybernetickej bezpečnosti, naučiť reagovať na neustále vznikajúce nové bezpečnostné hrozby. Prednáškysemináre je možné realizovať online alebo prezenčnou formou spolu s diskusiou so zúčastnenými žiakmi
v trvaní jednej prednášky-seminára 2 hodiny pre vybrané stredné školy na Slovensku. Výber prezenčnej resp.
dištančnej formy prednášky-seminára závisí od aktuálnych pandemických opatrení, ktorú zohľadní a rozhodne
stredná škola. Školy pre účasť na prednáškach osloví Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania
Slovenskej republiky. Lektor úspešného uchádzača musí mať preukázateľné skúsenosti s prednášaním
a prax v oblasti informačnej bezpečnosti resp. kybernetickej bezpečnosti viac ako 3 roky. Lektor si pre
prednášku-seminár vopred pripraví vzdelávací obsah dostupný online.
Cena zákazky pokrýva všetky náklady priamo či nepriamo súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
V prípade konania prednášok prezenčnou formou cena zahŕňa 2-hodinovú sadzbu lektora a cestovné náklady

lektora, v prípade konania dištančnou formou cena zahŕňa 2-hodinovú sadzbu lektora. Úspešný uchádzač
nemá nárok na úhradu akýchkoľvek iných nákladov, ktoré by mu v súvislosti s touto zákazkou vznikli.

IV.

TERMÍN REALIZÁCIE:

A) začiatok realizácie: od potvrdenia objednávky obstarávateľa úspešným uchádzačom
B) ukončenie realizácie: po ukončení série 50 prednášok, najneskôr do 31.12.2022

V.

KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY:

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v Opise
predmetu zákazky, zákazku nie je možné deliť na časti.

VI.

POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY:

Uchádzač predloží cenovú ponuku za sériu 50 prednášok podľa opisu predmetu a podmienok
zákazky v odpovedi na e-mail s touto výzvou, alebo na samostatnom liste vo forme:
Celková cena bez DPH

EUR

DPH (ak nie ste platcom, uveďte „nie sme platcom“)

EUR

Celková cena spolu s DPH

EUR

Ceny v ponuke musia byť uvedené v mene euro zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Navrhovaná
zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
VII.

PRED PODPISOM OBJEDNÁVKY ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ MUSÍ BYŤ PRIPRAVENÝ:

1. Podpísať „Čestné vyhlásenie konflikt záujmu“ (tvorí Prílohu č. 1 výzvy)
2. Podpísať „Čestné vyhlásenie § 32 ods. 1 písm. f)“ (tvorí Prílohu č. 2 výzvy)
Odmietnutie tejto náležitosti oprávňuje verejného obstarávateľa zrušiť zákazku. Verejný
obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (Víťazný uchádzač sa
preukazuje doložením čestného vyhlásenia) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. f) - zodpovedné osoby zabezpečia podpísanie formuláru pre Konflikt záujmov podľa
§ 23 zákona o verejnom obstarávaní.

VIII.

FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA:

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu Národnej koalície pre digitálne zručnosti
a povolania Slovenskej republiky.

IX.

PREDLOŽENIE PONUKY – LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na predloženie ponuky: 10.05.2022 do 18:00 hod.
Ponuky doručené po uvedenej lehote nebudú akceptované.
Forma predloženia ponuky:
ponuka elektronicky na e-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk
a súčasne na e-mail: mikloskova@itas.sk .
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Za doručenú je považovaná ponuka doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie
elektronicky - emailom.
Ponuky je potrebné zaslať v slovenskom jazyku. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v
lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky
doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich v zmysle aktuálne
platného zákona o VO a vnútorných predpisov Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania
Slovenskej republiky.

X.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:

Celková cena predmetu zákazky v € bez DPH na dve desatinné miesta, vrátane všetkých
vedľajších súvisiacich výdavkov s predmetom zákazky. V prípade rovnosti predložených cien
v ponukách uchádzačov rozhoduje skorší dátum a čas doručenia ponúk.

XI.

SPÔSOB VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA KRITÉRIÍ:

Hodnotí sa cena za celý predmet obstarávania – cena celkom v € bez DPH na dve desatinné
miesta. Poradové číslo 1 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou celkom v €
bez DPH a pri ostatných ponukách sa určí poradové číslo v závislosti od výšky celkovej ceny od
najnižšej (najnižšie poradové číslo) po najvyššiu (najvyššie poradové číslo). Úspešným uchádzačom
sa stane uchádzač s najnižšou cenou celkom, t.j. s najnižším poradovaným číslom 1.

XII.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK:

Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola vyhodnotená a prijatá
ako víťazná. Ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela.

XIII.

VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

Verejný obstarávateľ zašle objednávku uchádzačovi, ktorého ponuka bola úspešná.
Dátum vyhotovenia 05.05.2022
oprávnená osoba za obstarávateľa,
Andrej Bederka

Podpis .................................... (v.r.)
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Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
Názov zákazky:
doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako
uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“)
vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na
predkladanie ponúk zo dňa [doplniť dátum], týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so
zadaním tejto zákazky,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v
priebehu procesu verejného obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a
úplné informácie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]
–––––––––––––––––––––––––[doplniť podpis
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Príloha č. 2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Identifikačné údaje hospodárskeho subjektu – právnickej osoby
Obchodné meno/názov:
Sídlo:
Identifikačné číslo organizácie (IČO):
Štatutárny orgán:

Čestne vyhlasujem/e, že:

Nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podpis/y osôb oprávnených konať v mene
hospodárskeho subjektu

Dátum
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