Výzva na predkladanie ponúk
k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Úrad vládneho auditu (ďalej len „ÚVA“)
T.G. Masaryka 10
960 01 Zvolen
IČO: 50086821
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Pajtík
Telefón: +421 45 5240020
E-mail: rastislav.pajtik@uva.sk
Internetová adresa /URL/: www.uva.gov.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„Skupinová a individuálna výučba anglického jazyka pre zamestnancov ÚVA“
4. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služieb
5. Miesta plnenia predmetu zákazky/poskytnutia služieb
Pracovisko ÚVA Bratislava – Drieňová 34, Bratislava
Pracovisko ÚVA Nitra – Štefánikova tr. 88, Nitra
Pracovisko ÚVA Zvolen – T.G. Masaryka 10, Zvolen
Pracovisko ÚVA Košice – Komenského 52, Košice
6. Výsledok verejného obstarávania a trvanie zmluvného vzťahu
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predložených ponúk zašle informáciu o výsledku zadávanej
zákazky všetkým uchádzačom. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa ust. § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Trvanie zmluvy na
poskytnutie predmetu zákazky - od nadobudnutia jej účinnosti do 30.11.2018 alebo do vyčerpania jej
finančného limitu, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
7. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky na zabezpečenie výučby anglického jazyka (ďalej aj „AJ“) pre zamestnancov ÚVA
je:
a)

poskytnutie skupinovej výučby anglického jazyka pre zamestnancov ÚVA dvakrát týždenne pre
každú študijnú skupinu v rozsahu 1 vyučovacej hodiny/deň (1 vyučovacia hodina = 60 minút) a to
v stredu a v piatok v čase od 8:00 do 13:00 pre odhadovaný počet celkom 20 študijných skupín v
optimálnom počte 5-6 zamestnancov v skupine. Predpokladaný odhadovaný rozsah skupinovej
výučby je 1 920 vyučovacích hodín.

b) poskytnutie individuálnej výučby pre vybratých zamestnancov ÚVA v rozsahu jednej individuálnej
vyučovacej hodiny týždenne (1 vyučovacia hodina = 45 minút) a to iba v dňoch, kedy bude
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prebiehať skupinová výučba (t. j. streda alebo piatok). Predpokladaný odhadovaný rozsah
individuálnej výučby je 1 584 vyučovacích hodín.
c)

zabezpečenie vstupného hodnotiaceho testu na účely rozdelenia zamestnancov ÚVA do
študijných skupín podľa úrovne vedomostí AJ, zabezpečenie priebežných testov a záverečného
testu.

d) vydanie certifikátu o úspešnom absolvovaní výučby AJ jednotlivým účastníkom vzdelávania.
e)

poskytnutie študijných materiálov (učebnice, odborné texty, doplnkové materiály) pre účastníkov
výučby (po skončení vzdelávania si poskytnuté študijné materiály účastníci bezodplatne
ponechajú).

Výučba AJ bude zameraná najmä na nasledujúce oblasti:


pravidlá gramatiky AJ, všeobecná angličtina, praktická príprava na vystupovanie doma
i v zahraničí v AJ,



formovanie prezentačných a negociačných odborných zručností v rámci hovorovej komunikácie;
používanie AJ v rámci rokovaní so zástupcami EK a inými zahraničnými partnermi,



formovanie odborných zručností v rámci písomnej komunikácie; písomné zručnosti a terminológia
v odborných textoch, oficiálnych dokumentoch, v legislatíve EÚ, a to najmä ekonomická, finančná
a právna odborná terminológia.

Prioritným cieľom výučby AJ je formovanie prezentačných zručností verbálnej komunikácie a jeho
zvládnutie na úrovni potrebnej pre primeranú hovorovú a písomnú komunikáciu zamestnancov ÚVA
a pre prácu s odbornými textami, a to najmä v súvislosti s ekonomickou, finančnou a právnou
problematikou v nadväznosti na legislatívu EÚ.
Spôsob a podmienky poskytovania výučby:
 skupinová výučba: Skupinová výučba AJ bude rozdelená podľa stupňa vedomostí účastníkov
(predbežne sa predpokladá zaradenie/rozdelenie účastníkov vzdelávania do študijných skupín v
štyroch vedomostných stupňoch: začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí a pokročilí) do
viacerých študijných skupín, pričom predpokladáme rozsah dvoch vyučovacích hodín týždenne
pre každú študijnú skupinu v trvaní po 60 minút za jednu skupinovú vyučovaciu hodinu, t. j. 2 x 60
minút (streda a piatok). Predpokladaný počet predstavuje 20 študijných skupín. Počet účastníkov
v jednotlivých študijných skupinách ako aj presný počet študijných skupín bude stanovený na
základe výsledkov vstupného testu a po dohode medzi ÚVA a poskytovateľom. Optimálny počet
účastníkov výučby v jednej študijnej skupine je 5-6 účastníkov. Celkový počet účastníkov
skupinovej výučby bude spresnený počas realizácie vzdelávania podľa aktuálnych požiadaviek
ÚVA, pričom predpokladaný pravidelný počet účastníkov skupinovej výučby je 106 osôb (31 na
pracovisku v Bratislave, 5 na pracovisku v Nitre, 37 na pracovisku vo Zvolene a 33 na pracovisku
v Košiciach). Predpokladaný odhadovaný rozsah skupinovej výučby (obdobie september 2017 –
november 2018) je 1 920 vyučovacích hodín.
 individuálna výučba: Individuálna výučba pre jednotlivých účastníkov bude prebiehať ako jedna
individuálna vyučovacia hodina za týždeň pre jednotlivých účastníkov v trvaní 45 minút (streda
alebo piatok - časový harmonogram výučby podľa vzájomnej dohody jednotlivých účastníkov
výučby s lektorom) a jej zameranie bude prispôsobené individuálnej úrovni jednotlivých
účastníkov (študijný materiál bude definovaný na základe dohody medzi ÚVA a poskytovateľom
v závislosti od jazykovej úrovne vedomostí jednotlivých účastníkov). Počet účastníkov
individuálnej výučby bude stanovený počas realizácie vzdelávania podľa aktuálnych potrieb ÚVA
a priebežne aktualizovaný v priebehu realizácie projektu, pričom predpokladaný pravidelný počet
účastníkov individuálnej výučby je 33 osôb (10 na pracovisku v Bratislave, 1 na pracovisku
v Nitre, 11 na pracovisku vo Zvolene a 11 na pracovisku v Košiciach). Predpokladaný
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odhadovaný rozsah individuálnej výučby (obdobie september 2017 – november 2018) je 1 584
vyučovacích hodín.
 skupinová a individuálna výučba nebudú prebiehať v období sviatkov, jarných a letných prázdnin,
alebo v iných termínoch, ktoré stanoví ÚVA.
 výučba (skupinová aj individuálna) bude realizovaná v priestoroch ÚVA na 4 pracoviskách
(Bratislava, Nitra, Zvolen, Košice).
 nakoľko vzdelávanie bude prebiehať na 4 rôznych miestach (BA, NR, ZV, KE) v rámci viacerých
študijných skupín, resp. paralelne skupinová a individuálna výučba (s výnimkou pracoviska Nitra)
a to v rovnakom čase, poskytovateľ bude potrebovať pre výučbu viacerých lektorov.
 pre individuálnu výučbu AJ požadujeme časovú flexibilitu lektorov a zabezpečenie časti
individuálnej výučby (účastníci s najvyššou úrovňou konverzácie v AJ) prednostne
lektorom/lektormi, ktorého/ktorých materinský jazyk je angličtina (tzv. native speaker).
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
80580000 – 3 Poskytovanie jazykových kurzov
9. Hlavný predmet zákazky
Zabezpečenie vzdelávania formou skupinovej a individuálnej výučby anglického jazyka pre
administratívne kapacity ÚVA, ktorých pracovná náplň priamo súvisí s oblasťou európskych
štrukturálnych a investičných fondov, za účelom zvýšenia ich zručností pri uplatňovaní anglického
jazyka v rámci pracovnej agendy.
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH
64 238,40 € bez DPH
11. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
a prefinancovaný z Operačného programu Technická pomoc.

obstarávateľa

12. Podmienky účasti
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý je oprávnený poskytovať službu
v oblasti/rozsahu predmetu zákazky, čo verejný obstarávateľ overí v dostupných registroch (napr.
obchodný register, živnostenský register). V prípade, že cenovú ponuku do verejného obstarávania
predloží subjekt nespĺňajúci podmienku v zmysle predchádzajúcej vety, ním predložená cenová ponuka
nebude vyhodnocovaná.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom uvedená v € vrátane DPH. Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady
uchádzača súvisiace s poskytnutím požadovanej služby, t. j. výučba (skupinová, individuálna), príprava
a zabezpečenie vyučovacích hodín, úvodné + priebežné + záverečné testovanie, vydanie certifikátov,
doprava lektorov na jednotlivé miesta výučby a poskytnutie študijných materiálov.
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
Dátum a čas: 30.06.2017 o 13:00 hod.
15. Ponuku je potrebné doručiť elektronicky (naskenovanú) na emailovú adresu
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rastislav.pajtik@uva.sk

16. Ponuka uchádzača musí obsahovať
Vyplnenú tabuľku (uvedenú v bode č. 17 tejto výzvy na predkladanie ponúk) s pripojeným podpisom
oprávnenej osoby uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača. Uchádzač zároveň v cenovej ponuke
uvedie, či je alebo nie je platcom DPH.
17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

Názov položky
Individuálna
výučba
anglického
jazyka
(vrátane
poskytnutia
študijných
materiálov)
Skupinová
výučba
anglického
jazyka
(vrátane
poskytnutia
študijných
materiálov)

Merná
jednotka

Cena za
mernú
jednotku
v EUR bez
DPH

Cena za
mernú
jednotku
v EUR s
DPH

Predpokladaný
Cena spolu
počet
v EUR bez
vyučovacích
DPH
hodín

Vyučovacia
hodina (45
minút) pre
1 účastníka

1 584

Vyučovacia
hodina (60
minút) pre
jednu
študijnú
skupinu
(cca 5-6
účastníkov)

1 920

Spolu
18. Lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do 31.08.2017
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
22.06.2017
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Cena spolu
v EUR s
DPH

