VÝZVA
na predloženie ponúk
(zákazka 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
Názov verejného obstarávateľa: GINGERS s. r. o.
Sídlo: Hanulova 19, 841 02 Bratislava
IČO: 35885548
Kontaktná osoba: Katarína Valachovičová
tel. č.: +421905401757
e-mail: valachovicova@gingers.sk
web: www.gingers.sk

2. Názov zákazky
Poskytnutie vzdelávacieho softvéru, tzv. „learning management systému“.

3. Druh zákazky
Zákazka na dodanie služieb

4. Hlavné miesto poskytnutia služieb
Bratislava

5. Stručný opis predmetu zákazky
Predmet zákazky pozostáva z poskytnutia vzdelávacieho softvéru tzv. „learning management systému“
podľa požiadaviek obstarávateľa formou prenájmu tohto softvéru na mesačnej báze oprávneným
subjektom. Vzdelávací softvér musí zahŕňať technickú podporu, údržbu a rozvoj poskytnutého softvéru v
rozsahu, aby boli splnené všetky požiadavky na tento softvér uvedené v tejto výzve nepretržite počas celej
doby, na ktorú bude uzavretá zmluva na základe tohto postupu zadávania zákazky.

6. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka
obstarávania (CPV)
Hlavný kód CPV
. Hlavný slovník: 48190000-6 Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
. Doplnkový slovník: EA24-4 Pre ohraničenú klientelu, FA01-6 Na účely vzdelávania, GB03-4 Mesačne, JA040 Pre projekt, JA07-9 Online, JA20-8 Na zálohovanie, PA01-7 Krátkodobý prenájom
Dodatočné kódy CPV
. Hlavný slovník: 48710000-8 Softvérový balík na zálohovanie a obnovu, 72222300-0 Služby informačných
technológií, 72261000-2 Softvérové́ podporné služby, 72321000-1 Databázové́ služby s pridanou hodnotou

7. Podrobný popis predmetu zákazky
Spoločnosť GINGERS sa špecializuje na e-learningové vzdelávanie a on-line komunikáciu. Projekt Neurológia
online realizujeme v spolupráci s príslušnými vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami. Jeho

cieľom je vytvoriť edukačný online portál s kvalitným vzdelávacím obsahom pre študentov špecializačného
štúdia v príslušnom odbore.
Predmetom obstarávania je implementácia overeného softvéru, tzv. learning management systému.
Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
• webová aplikácia (prístup a používanie cez internetový prehliadač, bez inštalácie stolných počítačov
a notebookov)
• modulárne riešenie
• cloudové riešenie
• zálohovanie na dennej báze
• 24/7 podpora
• všetky nové verzie riešenia
• mobilná aplikácia riešenia pre smartfóny a tablety, platforma iOS aj Android
• slovenská alebo česká alebo anglická jazyková lokalizácia softvéru
• možnosť integrácie s inými systémami
• intuitívne, príjemné a elegantné užívateľské prostredie
• možnosť úpravy dizajnu užívateľského prostredia
• SCORM kompatibilita
• HTTPS doména
• unikátne a bezpečné prihlasovanie registrovaných užívateľov
• neobmedzený počet registrovaných užívateľov
• minimálne 300 aktívnych registrovaných užívateľov mesačne
• neobmedzené množstvo vzdelávacieho obsahu
• pokročilý manažment a plánovanie užívateľov a obsahu
• možnosť testovania a certifikácie
• pokročilá automatizácia
• Google analytika
• pokročilý reporting dát s ich vizuálnou prezentáciou
• komunikačné nástroje (napr. notifikácie, e-mailing, diskusné fórum)
• gamifikačné nástroje a mechaniky
• dištančné vzdelávanie o softvéri pre kľúčových užívateľov (napr. videá, e-kurzy, manuály)

8. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:
Poskytnutie demoverzie softvéru ako súčasť ponuky, resp. umožniť iné overenie technicky jednoduchým
a jednoznačných spôsobom, že ponúknuté riešenie spĺňa požadované minimálne požiadavky na softvér,
ktoré sú popísané v bode 7.

9. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky je financovaný zo ŠFEÚ prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje: OPĽZPO1/2016/DOP/1.4.1.-01 (Nediskvalifikuj sa!), názov projektu: Neurológia online, kód projektu
312011G854.

10. Predpokladaná hodnota zákazky
24.000 eur bez DPH

11. Typ zmluvy
Zmluva o poskytnutí softvéru.
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Uchádzač v predloženej ponuke predloží aj návrh zmluvy.

12. Miesto, termín a podmienky plnenia zmluvy
•
•
•

Miesto: Bratislava
Termín plnenia: 30 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej
republiky.
Trojmesačná fakturácia vždy po dodaní predmetu zákazky za každé uplynulé trojmesačné obdobie
so splatnosťou faktúr minimálne 30 dní.

13. Rozdelenie predmetu zákazky
Neumožňuje sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky. Úspešný
uchádzač je povinný doložiť požadované doklady podľa bodu 17.

14. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.

15. Spôsob uvedenia ceny:
•

•
•

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú cenu uvedie v zložení:
o navrhovaná cena v EUR bez DPH,
o výška DPH,
o navrhovaná cena v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovnú cenu v EUR celkom so všetkými nákladmi na
plnenie predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
Uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy ako cenu celkovú
a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého predmetu zákazky.

16. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky
Podkladom na vypracovanie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk so svojou prílohou č. 1. Návrh na
plnenie kritéria

17. Pokyny na zostavenie ponuky
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku, ktorá bude obsahovať:
• identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail, web)
• uvedenie predmetu zákazky a stručné predstavenie ponuky s ohľadom na túto výzvu – maximálny
rozsah 2 A4
• informáciu o prístupe do demoverzie softvéru
• vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prílohu č. 1. Návrh na plnenie kritéria
• aktuálny výpis z obchodného registra, prípadne iný relevantný doklad
• návrh zmluvy na poskytnutie softvéru

18. Lehota na predloženie ponuky
Do 17. 12. 2019 do 24:00

19. Spôsob predloženia ponuky:
Elektronicky na emailovú adresu: valachovicova@gingers.sk
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20. Kritérium na vyhodnotenie predložených cenových ponúk
Najnižšia cena v EUR s DPH. V prípade neplatcu DPH najnižšia cenu v EUR celkom. Súčasťou cenovej ponuky
musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.

21. Lehota viazanosti ponúk
90 dní odo dňa predkladania ponúk.

22. Ďalšie informácie
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán
auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných
záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu
s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným
obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany
Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie
výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

23. Dátum vyhotovenia výzvy a meno zodpovednej osoby
Dátum vyhotovenia: 6. 12. 2019
Vypracovala: Katarína Valachovičová, valachovicova@gingers.sk

Prílohy k výzve na predloženie ponuky:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria

V Bratislave dňa 6. 12. 2019
Katarína Valachovičová
konateľka
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Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Názov predmetu zákazky: Poskytnutie vzdelávacieho softvéru, tzv. „learning management systému“

Návrh na plnenie kritéria
Kritérium na
vyhodnotenie
ponúk
Najnižšia konečná
celková cena
zákazky v EUR
vrátane DPH

Návrh ceny v EUR
bez DPH

..................... EUR
bez DPH

Sadzba DPH v %
v zmysle platnej
legislatívy

..................... %

Suma DPH v EUR

Návrh ceny v EUR
vrátane DPH

..................... EUR

..................... EUR
vrátane DPH

Cena stanovená na celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania
v súlade s opisom predmetu zákazky.
V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.

V.................................. dňa ..................... 2019

.......................................................
Meno, priezvisko, funkcia

.......................................................
Podpis štatutárneho orgánu/osoby
splnomocnenej na konanie* za uchádzača

*Nehodiace sa prečiarknite
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