PRO TORNENSIS o. z. Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou, Hlavná ulica č. 19/60

Investícia do Vašej budúcnosti!

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou (ESF - Európsky sociálny fond)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponuky
1. Identifikácia osoby podľa § 7 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:
Úradný názov:
PRO TORNENSIS, o.z.
IČO:
31314325
DIČ:
2021543953
zastúpený:
Ing. Ladislav Bartók
Poštová adresa:
044 02 Turňa nad Bodvou, Hlavná ulica č. 19/60
Kontaktné miesto:
044 02 Turňa nad Bodvou, Hlavná ulica č. 19/60
Kontaktná osoba:
Ing. Ladislav Bartók
Telefón:
055 4662560
E-mail:
protornensis@szm.sk
Internetová adresa:
www.protornensis.webnode.sk
(ďalej len „osoba podľa § 7“)
2. Názov projektu: „Vzdelávanie - základ kvalitných služieb“
Kód ITMS: 27140130122
3. Názov zákazky: Školenia a kurzy
4. Druh zákazky: Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení
5. Opis zákazky:
V rámci realizácie projektu: „Vzdelávanie - základ kvalitných služieb“ aktivity projektu budú zabezpečené nasledovnými vzdelávacími kurzami:
1. Napredovanie - vyškolenie facilitátorov pre boj proti chudobe, naučiť sa pripravovať ľudí k
zmene, motivovať ich k osobnému rastu.
2. Efektívna komunikácia - zvýšenie úrovne sebaovládania, verbálna a neverbálna komunikácia a riešenie konfliktných situácií,
3. Projektové riadenie a rozpočtovanie - identifikácia problémov a definícia cieľov zamýšľaného projektu, tvorba projektov a orientácia v možnostiach získavania zdrojov z eurofondov, finančné riadenie,
4. Počítačové zručnosti a základné užívateľské návyky - základná práca v operačnom systéme Microsoft Windows, ovládanie programu Microsoft Word, Excel, práca s internetom a elektronickou poštou,
5. Anglický jazyk - základné komunikačné schopnosti a vedomosti anglickej gramatiky využívané v každodennej komunikácii.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 138 582,35 EUR bez DPH.
7. Miesto poskytnutia služieb: Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou.
8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
9. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
10. Trvanie zmluvy alebo lehota na poskytnutie služieb:
09/2010 - 03/2011
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11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet obstarávania bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a
vlastných finančných prostriedkov v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Sociálnej implementačnej agentúry (SIA). Dohodnutú
zmluvnú cenu za poskytnuté služby osoba podľa § 7uhradí úspešnému uchádzačovi na základe predloženej faktúry, ktorú vystaví uchádzač v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok. Dodávateľovi služby sa neposkytne žiadny preddavok.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
- predloženie dokladu o oprávnení poskytovať požadované služby (originál alebo kópia
nie staršia, ako 3 mesiace od termínu predkladania ponúk)
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti inými dokladmi platnými v príslušnej
krajine uchádzača, ak týmto dokladom preukáže určené požiadavky.
13. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
plnenie zmluvy: ÁNO
14. Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si môže záujemca vyžiadať na adrese:
- adresa osoby podľa § 7uvedená v bode 1
15. Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 26.7.2010 do: 2.8.2010
v pracovnom čase od: 8,00 hod. do: 14,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
Úhrada za súťažné podklady: NIE
16. Lehota na predkladanie ponúk: 12.8.2010, 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa osoba podľa § 7 uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
17. Otváranie ponúk: 12.8.2010, 13:00 hod
Miesto otvárania ponúk
- adresa osoba podľa § 7 uvedená v bode 1
18. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena
19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.9.2010
20. Ďalšie informácie osoby podľa § 7:
V prípade neposkytnutia nenávratného finančného príspevku od SIA osoba podľa § 7 si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky a odstúpiť od zmluvy bez finančných
nárokov uchádzača.

V Turni nad Bodvou, 26.7.2010
–––––––––––------------------––
Ing. Ladislav Bartók
predseda OZ
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