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                  OObbččiiaannsskkee  zzddrr uužžeenniiee  „„ ZZaa  ddôôssttoojj nnýý  žžiivvoott““   
                     Centrum pre občana a rodinu 

                     Útulok, Zariadenie núdzového bývania, Krízové 
stredisko 

                  Detský domov „Margarétka“ 
               Vajanského 71, 984 01  Lučenec 

             Telefón: 0948 838 883, 0907175987, 047/4322384, 4331566,  
e-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk, www.dostojnyzivot.sk 

 
 
Lučenec, 17.10.2011 
VO-SIA-01/2011 

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov  
Bagarova 20  

841 01 Bratislava  
 
 

Vec:  VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (prieskum trhu) 
                 
1. Identifikácia osoby podľa § 7 

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“ 
Sídlo: Vajanského 71, 984 01  Lučenec 
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová 
IČO: 37817388 
DIČ: 2021575094 
Telefón: +421 47 432 23 84 
Mobil: +421 907 175 987 
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk  

 
Kontaktná osoba pre vysvetľovanie Súťažných podkladov: 
PhDr. Zdenka Kotrasová  
Telefón: +421 47 432 23 84 
Mobil: +421 948 838 883 
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk  
 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:   
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služieb pre vypracovanie diela – Stratégie 
štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

       Hlavný slovník 
      Hlavný predmet :   74231900-6  Služby znalcov (expertíza) 
    
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služieb pre vypracovanie diela – Stratégie 
štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb počas realizácie projektu 
„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom 
vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov“. Verejný obstarávateľ odhaduje čas pre 
vypracovanie diela do októbra 2012. 

 
Služby pre vypracovanie diela budú obsahovať údaje zamerané na: 
- zber informácií,  
- prieskum,  
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- analýza stavu a potrieb, 
- určenie strategických cieľov a plánov rozvoja. 
 
Požiadavky na služby pre vypracovanie diela:  
- skúsenosti pri tvorbe stratégií 
- prax z  v oblasti poskytovania sociálnych služieb. 

 
4. MIESTO DODANIA ZÁKAZKY: 

 NUTS 2 Stredné Slovensko 
 Banskobystrický kraj 
 Okres Lučenec 
 OZ „Za dôstojný život“ 
  Vajanského 71 
  984 01 Lučenec. 

 
5. ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:   

Predpokladaná hodnota zákazky: 
5833,33 € bez DPH 
7000,00 € celkom s DPH 

 
6. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý 
predmet zákazky. 

 
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: 
 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.  

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
8. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY: 
 Termín odovzdania  do 10/2012  
 
9.  HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIE NKY: 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených z 
Európskeho sociálneho fondu: názov projektu – „Zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a 
dobrovoľníkov“. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 4 - Budovanie kapacít a 
zlepšenie kvality verejnej správy, 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných 
verejnou správou a neziskovými organizáciami, DOP-SIA-2010/4.1.3/01, ITMS: 
27140130184. 

 
10. OBSAH PONUKY: PONUKA PREDLOŽENÁ UCHÁDZA ČOM MUSÍ 
 OBSAHOVAŤ 

cenová ponuka vypracovaná podľa bodu č. 14 tejto výzvy 
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11. KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY: 
 Uchádzač musí predložiť komplexnú ponuku na celý predmet zákazky. 
 
12.  JAZYK PONUKY: 

Ponuka vrátane dokladov musí byť predložená v štátnom jazyku. 
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov 
do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.  

 
13. SPÔSOB URČENIA CENY: 

- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená 
podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

- uchádzačom navrhovaná ponuková – zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 
- Ak uchádzač: 

a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková (zmluvnú) cenu uvedie v zložení: 
o Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
o Sadzba DH a výška DPH 
o Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 
Celková cena spolu by nemala presiahnuť sumu 7 000,00 € s DPH.  
 

14. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK: 
 Najnižšia CENA 
  

- Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR 
bez DPH na kompletný predmet zákazky. 

- Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou 
(zmluvnou) cenou v EUR bez DPH na kompletný predmet zákazky bude pre osoby 
podľa § 7 najvýhodnejšia ponuka. 
 

15. PODMIENKY ÚČASTI V ZMYSLE §26 ODS. 1, PÍSM. F, ZÁKONA Č.25/2006  
 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať obstarávané služby na vypracovanie 
diela - živnostenský list, výpis z Obchodného registra, výpis z registra záujmových 
združení, doklad o zápise do zoznamu podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, 
ktorým uchádzač preukáže schopnosť poskytovať obstarávané dielo.  
Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia. 

 
16. PREDLOŽENIE PONÚK: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebnú doručiť v lehote na 
predkladanie ponúk v uzavreto obale s uvedením obchodného mena a sídla 
uchádzača alebo miesta podnikania s označením: 
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PRIESKUM TRHU - „Stratégia služieb“ - N E O T V Á R  A Ť! 
 

 Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: 
Názov:      Občianske združenie „Za dôstojný život“  
Obec (mesto):   Lučenec  
PSČ:     984 01 
Kontaktné miesto:  Vajanského 71 

 
 V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 
 
 Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 27.10.2011, do: 12:00 hod. 
 
17. Doplňujúce informácie: 

Výsledkom súťaže bude uzavretie Zmluvy o dielo na predmet zákazky uzatvorená 
medzi objednávateľom a úspešných uchádzačom.  

 
18. Vyhradené práva: 
 Osoba podľa § 7 si vyhradzuje právo: 

a) Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa 
zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo, 

b) Neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie 
ako suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne 
bude použitý postup zadávania zákazky zrušený. 

 
 
          S pozdravom 
 
 
   PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutár 
   
 


