
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z20158803

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancovNázov:

kontinuálne - aktualizačné vzdelávanie

80511000-9 - Školenie pracovníkov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy

odpadu)

CPV:

SlužbaDruh/y:

24. Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanieKategória služieb:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Kontinuálne - aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov Detského domova•

Vzdelávanie zamerané na výchovu a starostlivosť o dieťa v ústavnej a náhradnej starostlivosti•

Vzdelávanie obsahujúce aj zážitkové formy pre účastníkov•

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania - sústavný proces nadobúdania vedomostí,

zručností  a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania , rozširovania a dopĺňania

profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

•

potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov. .

•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

50hodínRozsah vzdelávacej aktivity

30početPočet účastníkov

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

akreditované Ministerstvom školstva SRKontinuálne - aktualizačné vzdelávanie

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH

Požaduje sa predložiť platnú akreditáciu Ministerstvom školstva SR

Dodávateľ predkladá o lektorovi Životopis vo formáte EUROPASS, preukazuje Lektorskú spôsobilosť, Odbornú prax a

Odbornú spôsobilosť.

Lektorská spôsobilosť a prax sa preukazuje (ak je relevantné) dokladom o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj

lektorských kompetencií alebo potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné

obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu.

Odborná prax sa preukazuje potvrdením zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, resp. ekvivalentným dokumentom.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje príslušným dokladom o vzdelaní.

Úspešný uchádzač sa ako dodávateľ zaväzuje v zmluve strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanou službou

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. VZP k

Zmluve o poskytnutí NFP
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a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) IA MPSVR SR a ňou

poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná

Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a

Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) aţ d) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a EÚ.

Vyžaduje sa predložiť osvedčenie o registrácii autoškoly v zmysle zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, Vyhlášky MDPT

SR č. 349/2005 Z. z. a platnej Učebnej osnovy na výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na

vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá vydanej MDPT SR

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa uviesť v rozpočte cenu kurzu za jedného účastníka na jednom kurze určitej skupiny

Obstarávateľ nepožaduje vytvorenie samostatných skupín kurzov pre účastníkov prihlásených obstarávateľom.

Obstarávateľ bude prihlasovať účastníkov kurzov do vyhlásených otvorených kurzov vyhlásených autoškolou v priebehu

plnenia zmluvy.

Pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje schválenie Zákazky riadiacim orgánom v zmysle bodu 4.2 Všeobecných

zmluvných podmienok Obchodných podmienok Elektronického trhoviska.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

UpresnenieNázov

MočenokMiesto plnenia

V. Zmluvné podmienky

MočenokObec:

ŠaľaOkres:

NitrianskyKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

služba

1,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

15.6.2015 9:27:00 - 30.9.2015 9:27:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 4200,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Zmluva o poskytovaní služieb

Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

VI. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

100

Cena s DPH

Váha:

Hodnotiace kritérium:

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk
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VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 26.5.2015 9:30:00
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