
06418 - WYS 
Vestník č. 162/2011 - 19.8.2011 

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Transparency International Slovensko

IČO: 31817823

Poštová adresa: Bajkalská 25

PSČ: 82718

Mesto/obec: Bratislava-Ružinov

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): CFCU, s.r.o., Poštová 3, 811 06
Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Zuberská

Telefón: +421 918188679

Fax: +421 220866868

E-mail: cfcu@cfcu.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.transparency.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Iný verejný obstarávateľ

občianske združenie

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 7.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Zvýšenie kapacít a posilnenie udržateľnosti transparentných
miestnych samospráv na Slovensku a v Maďarsku prostredníctvom e-
learningového vzdelávania



II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby.

Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 24.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava

NUTS kód:

SK010.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je vytvorenie vzdelávacieho obsahu e-
learningových modulov, dodávka e-learningových modulov a
realizácia vzdelávacích seminárov. E-learningové moduly musia
zodpovedať aktuálnym trendom v oblasti využitia IKT na vzdelávacie
účely a okrem učebných textov a testov sa požaduje aj využitie
multimediálnych nástrojov (napr. videá, prezentácie, webové odkazy
atď.). Požaduje sa dodanie dvoch základných modulov v trojjazyčnej
mutácii (angličtina, maďarčina, slovenčina). Prvý modul, určený pre
zástupcov miestnej samosprávy, bude tvoriť sada učebných
materiálov na základe príkladov dobrej praxe. Druhý modul, určený
predovšetkým obyvateľom a novinárom, bude tvoriť sada materiálov z
oblasti monitorovacích nástrojov na sledovanie lokálneho rozpočtu.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80420000-4. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 80400000-8, 80522000-9, 92312212-0. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

V rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 20 830,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti



III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: a) predloženie výpisu z registra trestov v
súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona, b) predloženie dokladu o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu v súlade s § 26 ods. 2 písm. e) zákona.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 32 ods.
6 zákona: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia verejný
obstarávateľ určil v súlade s ustanovením § 26 zákona a § 99 ods. 1
písm. b) zákona.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Neuplatňuje sa.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: a) § 28 ods. 1 písm. a) zákona b) § 28
ods. 1 písm. g) zákona. Odôvodnenie primeranosti použitia
podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti
verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu
zákazky jeho jednotlivým aktivitám s cieľom dosiahnuť čestnú
hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami
z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K
bodu III.1.3 a) Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať:
minimálne 3 poskytnuté služby, predmetom plnenia ktorých bola
tvorba e-learningových vzdelávacích modulov/aplikácií; K bodu III.1.3.
b) Z uchádzačom predložených dokladov musí/ia byť minimálne
zrejmá/é/ý: údaje o odbornej praxi min. 1 osoby zodpovednej za
poskytnutie služieb, čo uchádzač preukáže predložením profesijného
životopisu a zoznamom projektov/zmlúv osoby zodpovednej za
poskytnutie služieb alebo ekvivalentnými dokladmi. Z uchádzačom
predloženého profesijného životopisu osoby zodpovednej za
poskytnutie služieb alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé
nasledovné údaje/skutočnosti: - meno a priezvisko osoby
zodpovednej za poskytnutie služieb, - opis/zoznam odbornej praxe
osoby zodpovednej za poskytnutie služieb (pracovná pozícia, opis
pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok
plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ). Z každého
uchádzačom predloženého zoznamu osoby zodpovednej za
poskytnutie služieb alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé
nasledovné údaje/skutočnosti: - meno a priezvisko osoby
zodpovednej za poskytnutie služieb, - názov a sídlo odberateľa, resp.
zamestnávateľa osoby zodpovednej za poskytnutie služieb, - čas
realizácie projektu/plnenia zmluvy, t.j. (mesiac, rok), - stručný popis
predmetu projektu/zmluvy, - stručný rozsah činností, ktoré osoba



zodpovedná za poskytnutie služieb zabezpečovala - tel. číslo a meno
zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si
možno overiť tieto údaje. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať
odbornú prax u osoby zodpovednej za poskytnutie služieb a to:
minimálne 3 ročnú odbornú prax v oblasti problematiky
protikorupčných nástrojov vo verejnej politike (tvorba, uplatňovanie,
monitorovanie, vyhodnocovanie; reportovanie, meranie a iné). Z
uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť
podľa § 28 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/
identifikovaných minimálnej/ minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí
byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. V prípade,
že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na
ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 28
ods. 2 zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu III.1.3 tejto výzvy
za všetkých členov skupiny spoločne.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska: .

kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné
uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak
nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu).

1. cena - 80 
2. lehota poskytnutia služieb - 20 

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
VO_01

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k



dokumentom

Dátum: 26. 8. 2011. Čas: 15.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 8. 9. 2011. Čas: 10.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 8. 9. 2011. Čas: 10.30 h. 

Miesto: Kontaktné miesto uvedené v bode I.1 tejto výzvy.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok
s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť
zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s
ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Program
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika
2007 - 2013

VI.2. Ďalšie informácie 
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe žiadosti v
slovenskom jazyku doručenej poštou alebo osobne v pracovných
dňoch od 9.00 do 15.00 h. na adresu kontaktného miesta uvedenú v
bode I.1 tejto výzvy. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je
doručenie žiadosti v lehote na prijímanie žiadostí o súťažné podklady
v písomnej forme alebo elektronicky s následným doplnením v
písomnej forme do troch dní. Súťažné podklady v elektronickej forme
budú zároveň zverejnené na internetovom sídle verejného
obstarávateľa http://www.transparency.sk/.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
18. 8. 2011


