
 
 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

      
V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vyzývame uchádzačov na predloženie 
ponúk na zákazku: „Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania terénneho sociálneho pracovníka“, v 
súlade s projektom „Podpora terénnej sociálnej práce v meste Topoľčany“, kód ITMS 27120130597, 
ktorý  je realizovaný s podporou ESF, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia; prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie prioritná; opatrenie 2.1 - Podpora sociálnej 
inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja 
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 
 
1.      Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov:   Mesto Topoľčany   
Ulica, číslo:  Námestie M. R. Štefánika 1/1 
PSČ, Obec:  955 01 Topoľčany 
IČO:   00311162 
Telefón:   038/5340340 
Kontaktná osoba:  RNDr. Vladimír Grežo  
e-mail:   vladimir.grezo@topolcany.sk 
 

2.    Zmluva na dodanie predmetu zákazky: 
          Zmluva o poskytnutí služby. 
   
3.     Názov  predmetu zákazky:  
 Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania terénneho sociálneho pracovníka 
 
4.      Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie akreditovaných kurzov v oblasti pôsobenia terénnej  
sociálnej práce v celkovom minimálnom rozsahu 200 hodín. Kurzy musia byť zamerané na 
získanie teoretických vedomostí a praktických zručností. Vzdelávanie musí byť zamerané na 
oboznámenie účastníka so základnými pojmami, metódy a ciele sociálnej práce, základy práce s 
rodinou, posudzovanie potrieb ohrozených detí, základy orientácie v systéme štátnej správy a 
samosprávy, vybratých kapitol legislatívnych noriem s dôrazom na terénnu prácu v sociálne 
vylúčených lokalitách. V oblasti sociálnej sféry sa vzdelávanie bude zameriavať najmä na 
sociálno-patologické javy ako sú drogové závislosti, kriminalita, ale i samotné sociálne 
poradenstvo v rámci ktorého sa účastníci naučia základným princípom, vedenia poradenského 
rozhovoru. Časť vzdelávania musí byť zameraná na oblasť práce s problémovou mládežou, 
zameraná na prevenciu alebo sanovanie rodinného prostredia mladých ľudí. Vzdelávacie 
aktivity musia byť zamerané tiež na oboznámenie účastníka so základnými aspektmi 
alternatívneho riešenia konfliktov pri práci s jednotlivcom a skupinou, s akcentom na prevenciu 
konfliktov pri práci s klientom. 

  
5.      Miesto dodania predmetu zákazky:  
 Podľa bodu 1. tejto výzvy.  
 
  



6.      Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV:     
 80511000-9 Školenie pracovníkov 
 
7.      Predpokladaná hodnota zákazky:     
 1 300,00 € bez DPH 
 
8.      Množstvo alebo rozsah  predmetu zákazky:    

Podmienkou dodania predmetu zákazky je platnosť akreditácie vzdelávaných kurzov. 
Minimálna špecifikácia zákazky je uvedená nižšie: 

 

Predmet Počet hodín 
Počet 

vzdelávaných 
osôb 

Popis osnovy 

Profesijne 
zamerané 

akreditované 
vzdelávania pre 

terénneho 
sociálneho 
pracovníka 

200 1 

Základné pojmy a problémy terénnej sociálnej práce, 
Hodnoty a ciele terénnej sociálnej práce, 

Metódy sociálnej práce, 
Návrhy riešenia problémových situácií, 

Sociálna terapia,  
Postupy prípadovej sociálnej práce (sociálna práca s jednotlivcom), 

Postupy práce s klientom, 
Základy orientácie v systéme štátnej správy a samosprávy, 

Súvisiaca legislatíva, 
Sociálno-patologické javy, 

Prevencia alebo sanovanie rodinného prostredia, 
Sociálne poradenstvo a vedenie poradenského rozhovoru, 

Základné aspekty riešenia konfliktov, 
Nácvik komunikačných zručností, 

Odborná prax pod kvalifikovanou supervíziou 

  
 Z celkového rozsahu 200 hodín musí byť minimálne 30 hodín odbornej praxe. Zabezpečenie 

študijných materiálov a písacích potreby nie je predmetom zákazky. Podmienkou je 
prebiehanie výučby v meste Topoľčany. Priestory pre výučbu zabezpečí v prípade potreby 
verejný obstarávateľ (mesto Topoľčany) zdarma. 

 
9.      Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
 Obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania. 
 
10.    Možnosť predloženia variantných riešení:  

Neumožňuje sa. 

11.   Trvanie zmluvy alebo lehota na dokončenie dodávky:  
 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky priebežne v rozsahu, podľa bodu 8. 

tejto výzvy v termíne najneskôr do 30.07.2015.  
 

12. Podmienky účasti uchádzačov:    
    Predložená ponuka uchádzača musí obsahovať:  

- doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - § 
26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu - doklad o oprávnení podnikať (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní 
do zoznamu podnikateľov 

 
13. Ponuka musí obsahovať: 

Cenovú ponuku, vzdelávací program s uvedením učebnej osnovy vzdelávacieho programu, 
doklad o pridelení akreditácie vzdelávaciemu programu platný v čase podania cenovej ponuky 
(fotokópia) a doklady podľa bodu 12. tejto výzvy. 

 
 
 



14. Spôsob určenia ceny 
 Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení: 
- navrhovaná cena za predmet zákazky bez DPH 
- sadzba a výška DPH 
- navrhovaná cena za predmet zákazky vrátane DPH 
- ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke  

 
15. Lehota na predkladanie ponúk: 
  23.07.2014 do 10.00 hod. 

   Doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy v uzatvorenom obale 
s označením:  „Súťažná ponuka – neotvárať!“, heslo zákazky „Zabezpečenie akreditovaného 
vzdelávania terénneho sociálneho pracovníka“. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti neotvorená. 

 
16.    Podmienky otvárania ponúk: 
          Dátum a čas: 23.07.2014 o 13.00 hod. 
          Miesto: Mestský úrad Topoľčany 
          Námestie M.R. Štefánika 1/1 
          Zasadačka komisií č. d. 252, 1. poschodie  
          Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Štatutárni zástupcovia uchádzačov, prípadne 

osoby splnomocnené štatutárom 
 
17.  Kritériá na hodnotenie ponúk:    
 Kritériom na hodnotenie ponúk je cena: najnižšia cena. Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou 

cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Výsledok 
vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom. 

 
18.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

 1. Ponuka záujemcu, ktorý nesplní podmienky účasti, bude zo súťaže vylúčená. 
  
   2. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak: 

- nebude predložená ani jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 
- ani jedna z ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
- ak zadanie zákazky víťaznému uchádzačovi nebude schválené inštitúciami a orgánmi 

Európskej únie. 
  
           3. Návrh zmluvy  bude verejný obstarávateľ požadovať iba od úspešného uchádzača. 

 
4. Predmet zákazky bude spolufinancovany ́zo Štrukturálnych fondov Európskej únie , z tohto 
dôvodu zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu úspešného uchádzača inštitúciami a 
orgánmi Európskej únie. Na základe toho sa jeho ponuka prijíma s odkladacou podmienkou v 
zmysle § 44 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
5. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Dodávateľ je povinný strpieť 
výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zákazky kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí grantu a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 

  



  6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť podmienky zmluvy s úspešným 
 uchádzačom. 

 
V Topoľčanoch, 09.07.2014        
        
 
 

         ..........................................
   

                     RNDr. Vladimír Grežo 
                    projektový manažér
    


