PRIESKUM TRHU
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
+421-2 68 26 03 01
+421-2 68 26 02 42
ivana.pichanicova@nucem.sk

2. Názov predmet obstarávania zákazky: Odborný jazykový kurz _anglický jazyk – vzdelávanie
interných zamestnancov
3. Druh zákazky:
☐
Tovary

☐

Služby

☐

Práce

4. Množstvo/ Popis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie kurzu odborného anglického jazyka pre
interných zamestnancov, riešiteľov projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s využitím elektronického testovania“ v termíne od 20.1.2014 30.11.2015, podľa uvedenej špecifikácie:
•
•
•

•

•

Lokalita: Bratislava
Jazykový kurz bude realizovaný v priestoroch verejného obstarávateľa, t.j. NÚCEM,
Žehrianska 9, Bratislava
Kurz bude realizovaný 2x do týždňa s časovou dotáciou jednej vyučovacej hodiny min. 45
minút pre jednu študijnú skupinu (t.j. 8-15 osôb), pričom jedna študijná skupina
predstavuje osoby s rovnakou jazykovou úrovňou podľa výsledkov vstupného testu.
Jazykový kurz bude zameraný špecificky na obsah a problematiku, ktorá je pracovnou
náplňou verejného obstarávateľa, t.j. oblasť vzdelávania, testovania vo vzdelávaní,
hodnotenia výsledkov testovania, disemináciu výsledkov, štatistické spracovanie dát z
testovania a i.
Verejný obstarávateľ v danom predmete zákazky požaduje:
 uskutočnenie ukážkovej vyučovacej hodiny zdarma v mieste sídla verejného
obstarávateľa
 realizáciu vstupného, priebežného a výstupného testovania účastníkov kurzu (online alebo test v papierovej podobe), analýzu výsledkov
 možnosť členenia študijných skupín podľa výsledkov vo vstupnom teste
 vypracovávanie podrobných študijných harmonogramov pre študijné skupiny

 predloženie prehľadu o prebranom učive (témach), výsledkoch testovania
progresu jednotlivých účastníkov na mesačnej báze
 poskytnutie študijných a cvičebných materiálov pre účastníkov kurzu
(elektronické, papierové). Materiály budú zahrnuté v celkovej cene kurzu.
 možnosť flexibility v metodickom a organizačnom nastavení kurzu (v prípade
potreby možnosť zmeny obsahového zamerania kurzu počas jeho priebehu, v
prípade potreby možnosť zrušenia, presunu, nahradenia hodiny)
 predloženie minimálne troch referencií za posledné dva roky od subjektov, v
ktorých spoločnosť/jazyková škola realizovala rovnaký alebo obdobný jazykový
kurz
 predloženie akreditácie (alebo iného dokladu), ktorá preukazuje spôsobilosť
subjektu realizovať jazykové kurzy pre korporátnu/firemnú klientelu
•

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje:
 lektori majú vysokoškolské vzdelanie s jazykovou aprobáciou anglický jazyk a
minimálne päťročnú prax v realizovaní odborných jazykových kurzov pre
korporátnu/firemnú klientelu – predloženie relevantných dokladov aspoň od
piatich lektorov
 predloženie dokladov odbornej spôsobilosti (diplomy, certifikáty a pod.) a
odborných referencií aspoň piatich lektorov

5. V kalkulácii sa požaduje uviesť:
Uchádzač v ponuke uvedie cenu za jednu vyučovaciu hodinu pre jednu študijnú skupinu,
ktorá bude predstavovať cca. 8-15 osôb.
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je navrhovateľ
platcom DPH). V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené
s poskytnutím predmetu zákazky.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – príloha č. 1.
6. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia konečná cena v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH, v prípade neplatcov DPH
celková cena) za jednu vyučovaciu hodinu kurzu a predloženie kompletnej relevantnej
dokumentácie v elektronickej podobe (scan, pdf.), ktorá je špecifikovaná v popise predmetu
zákazky.
7. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov:
Lehota na predkladanie cenových ponúk: 07.1.2014 do 10.00 hod.
Cenové návrhy a súvisiaca požadovaná dokumentácia musia byť doručené e-mailom na
adresu: michal.pankevic@nucem.sk

8. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ požaduje splatnosť faktúr 30 dní.

V Bratislave dňa: 12.12.2013
Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Michal Pankevič, PhD.
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