
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Poskytovanie služieb inštruktorov AUTOŠKOLY

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Stredná odborná škola dopravná

IČO 00651117

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, SK

Kontaktná osoba Mgr. Mária Hubočanová, +421905 586 370, maria.hubocanova@sosdza.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 60000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 12 mesiacov

Lehota na predkladanie
ponúk: do 10.12.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7zK8tTfYwgOBPZQnTkjAk0
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné služby

Podoblasť Vzdelávanie

Objednávateľ poskytuje sumu 6,00 EUR s DPH za hodinu výcviku. Výučbová /výcviková/ hodina = 45 minút.

Objednávateľ má predbežne záujem o viac uchádzačov ( 5 inštruktorov), aby bol uspokojený záujem účastníkov výcvikového kurzu plynule
a priebežne.

Počet účastníkov kurzu a termíny kurzu od doby vystavenia objednávky bude spresňovaný objednávateľom, podľa jeho aktuálnych potrieb
písomnou objednávkou .

Požaduje sa aby počas celej doby trvania kurzu dodávateľ viedol evidenciu dochádzky, dbal na bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov
kurzu a v zodpovedajúcom rozsahu ich aj v tomto smere poučil.

Požaduje sa aby dodávateľ vystavil faktúru do 7 dní po ukončení kurzu a zaslal ju na adresu stanovenú objednávateľom.

Dodávateľ bude fakturovať za skutočný počet účastníkov kurzu. Dodávateľ spolu s faktúrou predloží vyhodnotenie priebehu kurzu, zoznam
účastníkov kurzu, školiteľa a rozpis počtu absolvovaných hodín v jednotlivých oblastiach.(Rozsah hodín: teórie, údržby, jazdy v plnej
premávke, jazdy na auto cvičisku, flexi a doplnková výučba).

Požaduje sa aby faktúry boli doručené na adresu, ktorú objednávateľ e-mailom oznámi dodávateľovi po vystavení objednávky.

Požaduje sa splatnosť faktúry do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých ďalších skutočnostiach, ktoré spôsobujú
prekážky k riadnemu vykonaniu kurzu alebo absolvovania kurzu účastníkmi.

Pre prípady vylúčenia účastníka z kurzu si vyžiadať vopred súhlas objednávateľa k takémuto úkonu.

Dodávateľ nemá právny nárok na zadávanie objednávok na vykonanie kurzu. Zadávanie objednávok na konkrétny kurz počas platnosti a
účinnosti objednávky/zmluvy bude závisieť od aktuálnych potrieb objednávateľa.

Dodávateľovi nevzniká žiadny finančný nárok v dôsledku nezadania objednávok na vykonanie kurzu v predpokladanom množstve, resp.
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akomkoľvek množstve.

Požaduje sa do 3 pracovných dní od ukončenia lehoty platnosti ,,Výzvy na predkladanie ponúk“ predložiť platnú akreditáciu vydanú
príslušným orgánom pre uvedený druh vzdelávania v zmysle platnej legislatívy, nedodržanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Umožniť objednávateľovi vykonanie hospitácií a kontroly dodržiavania podmienok objednaných služieb počas doby platnosti objednávky.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť do systému Tendernet.sk a na e- mail objednávateľa: maria.hubocanova@sosdza.sk

Ponuka bude predložená podľa tabuľky ,,Špecifikácia zákazky" . Cena bude uvádzaná s DPH! 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta, (priestory teoretickej výučby a auto cvičiska), po predchádzajúcej
dohode s poverenou osobou: Ing. Ján Olszár- zodpovedný pracovník za prevádzku Autoškola.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov- ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške do 60 000,00 EUR/kalendárny rok/ všetky kurzy.

Úspešný uchádzač je pred podpisom objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov organizácie, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej
faktúry. 

Splatnosť faktúry do 14 dní po poskytnutí služby za 1 kurz a následného obdržania faktúry. Preddavky za služby verejný obstarávateľ
neposkytuje.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade
jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity
sa posudzujú vrátane DPH). 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.12.2019 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 13.12.2019
do 12:00 hod.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. 
(Objednávateľ bude zohľadňovať aj prax uchádzača , aké dlhé časové obdobie pôsobí uchádzač v požadovanej oblasti a schopnosť
predložiť na požiadanie referencie o pôsobení v predchádzajúcich obdobiach, skúsenosti a prax s mládežou. Uchádzač na požiadanie
predloží doklady o dosiahnutí najvyššieho vzdelania).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Poskytovateľ je oprávnený inštruktor a zaväzuje sa zabezpečiť úplný teoretický a praktický výcvik účastníkov
autoškoly ( 1vyuč. hod. = 45 min., najvyššia cena /hod.= 6 € s DPH) 1,000 hodina

2 Teoretická výučba 32,000 hodina/žiak

3 Údržba 1,000 hodina/žiak

4 Jazda v premávke 24,000 hodina/žiak

5 Cvičisko 8,000 hodina/žiak

6 Flexi výučba 6,000 hodina/žiak
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