Jazyková škola, Golianova 68, 949 12 Nitra
www.jazykovaskolanitra.sk
tel. : 037/6409649

e-mail: dostalova@gymgolnr.sk

IČO: 34074961

R.č. : 274-02/2014

Výzva na predloženie ponuky
k podlimitnej zákazke vykonávanej podľa § 9 ods. 9 a § 155m ods. 13 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ :
Názov :
Adresa :
IČO :
Štatutárny zástupca :
Kontaktná osoba :
e-mail :
tel. č. :
URL školy :

Jazyková škola, Golianova 68, Nitra
Jazyková škola, Golianova 68, 949 01 Nitra
34074961
Mgr. Viera Vaššová
Edita Dostálová
dostalova@gymgolnr.sk
037/ 640 96 49 v pracovných dňoch od 9,00 do 16,00 hod.
http://www.jazykovaskolanitra.sk

Predmet zákazky :
1. Názov zákazky :

Vyučovanie anglického jazyka a doplnkové práce spojené s výučbou

2. Druh zákazky :

Služby - podlimitná zákazka na dodanie tovaru zadávaná podľa § 9
ods. 9 a § 155m ods. 13 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

3. Miesto vykonávania služby : Jazyková škola, Golianova 68, 949 01 Nitra
4. Špecifikácia predmetu zákazky :
- Vyučovanie anglického jazyka pre vyššie ročníky a prípravné kurzy na štátnej jazykovej
škole.
- Okrem vyučovania k predmetnej službe – vyučovanie AJ – spadá do výkonu služby aj agenda
spojená s vedením triednej knihy, zabezpečenia materiálov, kníh k výučbe, agenda spojená
s evidenciou žiakov a poplatkov za školné, príprava a oprava testov a účasť na
pedagogických radách, priebežná a záverečná klasifikácia žiakov.
- Predpokladaný priemerný počet hodín za 1 kurz podľa typu kurzu je 16 hodín mesačne
v rámci školského roku 2014/2015 podľa platného rozvrhu.
- Pod pojmom vyučovanie AJ sa rozumie – podávať uchádzačom kurzu odborné, kvalifikované
vzdelávanie angličtiny, dodržiavať platný výchovno vzdelávací plán, dodržiavať pracovný
a organizačný poriadok školy, svedomito si plniť zverené úlohy.
- Vyučovanie bude prebiehať výlučne v priestoroch Jazykovej školy, Golianova 68, Nitra.
- Uchádzač musí predložiť ponuku na uvedený predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite za podmienok uvedených v tejto výzve.
5. Kód CPV :

80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby

6. Predpokladaná cena zákazky : za vyučovanie v jednom kurze 1 500,- € bez DPH.
7. Podmienky týkajúce sa zmluvy :
- Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Zálohy ani preddavky sa neposkytujú, splatnosť faktúry je 14 dní.
- Zmluva sa uzatvára do 30.06.2015
- Vybratý uchádzač si bude službu fakturovať mesačne na základe uzatvorenej zmluvy,
po odsúhlasení výkazu prác.
8. Obsah ponuky :
a) Uchádzač ocení ponuku v eurách.
b) Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a
musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
c) Uchádzač navrhne celkovú cenu bez DPH a s DPH za dodanie celého predmetu zákazky.
d) Uchádzač predloží kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať uvedené služby,
e) Uchádzač musí spľňať kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti – VŠodbor – anglický jazyk.
f) Musí spĺňať prax min. 5 rokov.
9. Predloženie ponuky :
a) Ponuku doručiť na adresu : stačí emailom: dostalova@gymgolnr.sk ,Jazyková škola,
Golianova 68, 949 01 Nitra,
b) Lehota na predkladanie ponúk : do 28. 8. 2014.
c) Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.
10. Lehota dodania služby : podľa platného rozvrhu vyučovania.
11. Kritérium na hodnotenie : najnižšia cena za celý predmet služby s DPH
Najmenej 5 rokov praxe vo vyučovaní vyšších a prípravných kurzov v
jazykovej škole.
12. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Na základe určených kritérií na hodnotenie ponúk bude
určený úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorený zmluvný vzťah.
13. Uchádzačom, ktorí budú vo výzve neúspešní, bude oznámený výsledok vyhodnotenia e-mailom
alebo poštou. Uchádzač, ktorý neuspel vo výzve, nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu
vznikli prípravou a doručením ponuky.
14. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Nitra 25. 8. 2014
Vybavuje : E. Dostálová
Mgr. Viera Vaššová
riaditeľka školy

