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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na dodanie služby s názvom 
„Lektor pre Kurz komunitného plánovania v rámci projektu 

Partnerstvo pre spoločné riešenia” 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Partnerstvo Spiša 
Sídlo: Hviezdoslavova 15, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny zástupca: Ing. Eva Malecová 
IČO: 35568887 
Kontaktná osoba: Ing. Eva Malecová 
Telefón: 0905670523 
e-mail: partnerstvospisa@gmail.com 
 
2. Názov predmetu zákazky: Dodanie služby s názvom Lektor pre Kurz komunitného plánovania 
v rámci projektu „Partnerstvo pre spoločné riešenia“ 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Lektor pre Kurz komunitného plánovania vedie 
vzdelávaciu aktivitu v oblasti komunitného plánovania, určenú členom z cieľových skupín, ktorými sú 
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj 
v neverejnom sektore a zamestnanci inštitúcií verejnej správy; uplatňuje účinné metódy a postupy 
vzdelávania orientované na participáciu účastníkov vzdelávania a používa originálne študijné 
materiály. 
Predmetom zákazky sú dva identické kurzy, každý realizovaný tri dni po 8 hodín denne. V každom 
kurze budú vzdelávaní desiati frekventanti. Počet dohodnutých pracovných hodín lektora je 48 hodín. 
Súčasťou odmeny sú aj cestovné a ubytovacie náklady, stravné a iné náklady vynaložené v súvislosti 
s dodávkou služby. 
4. Miesto a termín dodania: 
okresy Spišská Nová Ves a Gelnica 
od 24. – 26. 05. 2011 a od 07. – 09. 06. 2011 
5. Komplexnosť predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je možné deliť. 
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
7. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu SR 
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. Úhrada sa 
uskutoční na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy bezhotovostne. 
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk a otváranie ponúk: 
Záujemca predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom „Ponuka – Lektor KP pre projekt 
Partnerstvo pre spoločné riešenia – NEOTVÁRAŤ“ 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynutie dňa 20. 05. 2011 o 14,00 hod. 
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme, v slovenskom jazyku, v EUR. 
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Ponuky je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy poštovou zásielkou alebo osobne. 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 20. 05. 2011 o 14,00 hod na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy. 
9. Podmienky účasti záujemcov: 
Na splnenie podmienok účasti musí záujemca predložiť doklady o oprávnení poskytovať službu: 
fotokópia dokladu o vzdelaní (vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa), doklady preukazujúce 
odbornú a lektorskú spôsobilosť, životopis s uvedením praxe lektorského pôsobenia, žiadosť, 
motivačný list, vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom, vyhlásenie 
uchádzača o pravdivosti uvedených údajov a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 
uvedený na http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1118/. 
Predpokladom úspešnosti uchádzača je splnenie podmienok vyplývajúcich z „Výkladového stanoviska 
pre odborné aktivity v oblasti vzdelávania cieľových skupín v projektoch OP ZaSI, uvedeného na 
http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/aktuality-7/. 
Fyzická osoba – podnikateľ predkladá okrem predchádzajúceho aj živnostenské oprávnenie. 
Právnická osoba predkladá okrem predchádzajúceho aj výpis z obchodného registra alebo obdobný 
doklad. 
10. Spôsob stanovenia ceny: 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uvedie uchádzač v tvare: cena za 1 hodinu bez DPH 
a s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na uvedenú skutočnosť upozorní. Uchádzač je povinný do 
celkovej ceny zahrnúť aj všetky ostatné náklady spojené s poskytnutím služby. 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Hodinová cena za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH a s DPH. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ 
vyhodnotí ako úspešnú, príjme ju a s uchádzačom bude podpísaná zmluva. Pri rovnosti cenových 
ponúk bude hodnotená aj originalita študijných materiálov, výber metód a postupov vzdelávania 
a referencie. Verejný obstarávateľ ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania 
neuspeli. 
12. Obchodné podmienky predmetu zákazky: 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená dodávateľsko-odberateľská zmluva. 
13. Ďalšie informácie: 
Zverejnené na internetovej stránke www.partnerstvo-spisa.sk : 13. 05. 2011. 
Dátum, do ktorého má byť výzva na internetovej stránke zverejnená, je totožný s dňom otvárania 
ponúk: 20. 05. 2011. 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 10. 05. 2011 
 
 
Ing. Eva Malecová 
štatutárny zástupca 


