
Výzva	  na	  predkladanie	  ponúk	  
(zákazka	  s	  nízkou	  hodnotou)	  

 
 

1. Identifikácia	  verejného	  obstarávateľa	  
 
Názov	  organizácie:	   GAUDEAMUS	  –	  zariadenie	  komunitnej	  rehabilitácie	  
IČO:	  	   	   	   00603287	  
Sídlo	  organizácie:	   Mokrohájska	  3,	  845	  12	  Bratislava	  –	  Karlova	  Ves	  
Krajina:	   	   Slovenská	  republika	  
Kontaktná	  osoba:	   PhDr.	  Štefan	  Tvarožek	  
Telefón:	   	   02/	  591	  009	  49	  
E-‐mail:	   	   buckova@mokrohajska.sk	  
Internetová	  stránka:	  www.mokrohajska.sk	  
	  

2. Predmet	  zákazky	  
Zákazka na poskytnutie služby 
	  

3. Názov	  predmetu	  zákazky	  
Riadenie projektu “Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby 
bezodkladného prijatia v BSK” 
 

4. Opis	  predmetu	  zákazky	  
Predmetom zakázky je zabezpečenie riadenia a manažmentu projektu “Gaudeamus – 
poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK” (ďalej 
len projekt) dodávateľským spôsobom externým subjektom. 
 
Projekt je realizovaný zariadením komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS. 
Zariadenie GAUDEAMUS je rozpočtovou organizáciou zriadenou Bratislavským 
samosprávnym krajom (www.mokrohajska.sk). Sídlo zariadenia je v Bratislave na 
Mokrohájskej ulici, kde sa budú aktivity projektu aj realizovať. 
 
Projekt “Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného 
prijatia v BSK” je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Projekt sa 
realizuje na základe zmluvy číslo 122/2011-‐IZ-‐4.0/V uzavretej medzi 
GAUDEAMUS a Fondom sociálneho rozvoja. 
 
Projekt je zameraný na vyvinutie a poskytovanie inovatívnej sociálnej služby 
bezodkladného prijatia.  
 
Základné charakteristiky projektu: 

•  začiatok - 1.1.2012 
•  dĺžka projektu - 24 mesiacov 
•  rozpočet – 142	  050,58	  EUR  
•  typ oprávnených výdavkov – bežné 
•  spôsob financovania – kombinácia zálohových platieb a refundácie 
•  projekt má 4 hlavné aktivity v rámci ktorých sa realizuje 19 podaktivít 

 



Predmetom zákazky je zabezpečenie riadenia a manažmentu projektu externým 
spôsobom.  
Uchádzač musí zabezpečiť manažovanie implementácie projektu dodávateľským 
spôsobom tak, že riadenie projektu budú z jeho strany realizovať počas celej doby 
riešenia projektu tí istí odborníci (zo strany uchádzača nedôjde k striedaniu týchto 
odborníkov), čím bude zabezpečený bezprostredný kontakt medzi členmi riešiteľského 
kolektívu projektu (z radov zamestnancov GAUDEAMUS) a riadiacou zložkou 
projektu. Verejný obstarávateľ požaduje mať dedikovaných 2 konkrétnych zástupcov 
uchádzača, určených na riadenie a manažment tohto projektu, pričom verejnému 
obstarávateľovi bude k dispozícii v reálnom čase minimálne 1 odborník. 
Obidvaja odborníci musia byť vzájomne plnohodnotne zastupiteľní (z dôvodu 
prevencie výpadkov v zabezpečení riadenia projektu napríklad počas dovolenkového 
obdobia). Obaja odborníci musia mať dostatok skúseností s administráciou a riadením 
projektov štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť s ESF projektmi (bližšia špecifikácia 
požadovaných skúseností je uvedená v bode 8). Uvedení odborníci musia byť 
vzájomne plnohodnotne zastupiteľní a dostatočne flexibilní, aby pohotovo reagovali 
na aktuálne otázky spojené s implementáciou projektu. V prípade objektívnych príčin 
bude v priebehu realizácie projektu možné – po vzájomnej dohode oboch strán – určiť 
nového zástupcu uchádzača.  
Uchádzač musí zabezpečiť manažment projektu v mieste implementácie projektu (v 
sídle GAUDEAMUS) ako aj na diaľku (elektronickou a telefonickou formou). 
Uchádzač musí riadiť projekt úzko spolupracujúc s riadiacim výborom projektu, 
finančným manažérom ako aj s gestormi jednotlivých aktivít.  
Manažér projektu sa bude stretávať na pravidelných spoločných zasadnutiach 
s odbornými garantmi a finančným manažérom, pričom periodicita stretnutí bude 
závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa a samotného projektu. Na 
začiatku projektu budú stretnutia pravdepodobne častejšie, aby sa stanovili pravidlá 
spolupráce, systém monitorovanie projektu, okruhy presnej zodpovednosti 
jednotlivých osôb, detailný harmonogram jednotlivých činností. Pravidelné stretnutia 
budú mať jednak charakter kontrolno – informačný (aby boli všetci členovia 
riadiaceho výboru presne informovaní o aktuálnom stave napĺňania projektu), jednak 
charakter prijímania rozhodnutí v prípade výskytu problémov a výbere spôsobu ich 
riešenia. 
 

5. Možnosť	  predloženia	  variantných	  riešení	  
Nie. 
	  

6. Predpokladaná	  zmluvná	  cena	  	  
9	  792	  EUR	  bez	  DPH	  
	  

7. Termín	  poskytnutia	  služby	  
Služba bude poskytovaná verejnému obstarávateľovi nepretržite počas obdobia od 
02/2012 do 12/2013. 
 

8. Podmienky	  účasti	  uchádzačov	  
Uchádzač predloží fotokópiu dokladu preukazujúceho zameranie jeho činnosti. 
 
Uchádzač zároveň musí označiť konkrétnych odborníkov, ktorí budú poverení 
realizáciou zákazky – teda riadením a manažmentom projektu pre potreby zariadenia 
GAUDEAMUS. Podmienkou účasti uchádzača sú dostatočné skúsenosti v oblasti 



administrácie a manažmentu projektov, spolufinancovaných z prostriedkov Európskej 
únie (predovšetkým s projektmi Európskeho sociálneho fondu) u tých 2 zástupcov 
uchádzača, ktorí sa budú priamo podieľať na realizácii zákazky.  
 
Táto podmienka účasti sa bude považovať za splnenú, ak uchádzač u každého z týchto 
dvoch odborníkov doloží zoznam minimálne dvoch projektov, spolufinancovaných zo 
štrukturálnych fondov EÚ, na ktorých daný odborník zastával/zastáva funkciu 
projektového administrátora/manažéra, pričom minimálne jeden z týchto projektov 
musí byť spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. 
 

9. Lehota	  a miesto na	  predkladanie	  cenových	  ponúk	  
Lehota na predkladanie ponúk je do: 30. 1. 2012 do 12:00. 
 
Ponuka uchádzača musí byť doručená písomne, v uzatvorenom obale (obálke) na 
adresu:  
GAUDEAMUS	  –	  zariadenie	  komunitnej	  rehabilitácie 
Mokrohájska	  3	   
845	  12	  Bratislava	  	  
 
alebo na e-mailovú adresu: 
buckova@mokrohajska.sk. 
 
Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na 
uvedenú adresu, resp. e-mailovú adresu. Pri odoslielaní poštou je rozhodujúca 
pečiatka pošty na obálke. 
 

10. Označenie	  obálky	  
Uchádzač	   predloží	   ponuku	   v	   uzatvorenom	   obale	   (obálke)	   s	   označením	  
nasledovných	  údajov:	  

• adresát	  podľa	  bodu	  1,	  
• odosielateľ,	  
• heslo	  “Manažment	  projektu”	  -‐	  “Súťaž	  –	  neotvárať”	  

	  
11. 	  	  Kritériá	  na	  vyhodnotenie	  ponúk	  

Ponuky,	  ktoré	  budú	  spĺňať	  požiadavky	  účasti	  uvedené	  v	  bode	  8,	  sa	  budú	  hodnotiť	  
na	  základe	  kritéria	  najnižšia	  navrhovaná	  celková	  zmluvná	  cena	  vrátane	  DPH	  
za	  poskytnutie	  celej	  služby,	  ktorá	  je	  predmetom	  tejto	  zákazky.	  
	  
Uchádzač	  uvedie	  vo	  svojej	  ponuke	  konečnú	  celkovú	  cenu	  za	  požadovaný	  predmet	  
zákazky.	  	  
	  
Cena	  musí	  byť	  uvedená	  v	  štruktúre:	  	  

	  
Obdobie	   realizácie	  
projektu	  

Navrhovaná	  
celková	  
zmluvná	  cena	  
v	  EUR	   bez	  
DPH	  

Sadzba	   DPH	  
v	  %	  

Výška	   DPH	  
v	  EUR	  

Navrhovaná	  
celková	  
zmluvná	  
cena	   v	  EUR	  
vrátane	  
DPH	  



1. štvrťrok	   	   	   	   	  
2. štvrťrok	   	   	   	   	  
3. štvrťrok	   	   	   	   	  
4. štvrťrok	   	   	   	   	  
5. štvrťrok	   	   	   	   	  
6. štvrťrok	   	   	   	   	  
7. štvrťrok	  	   	   	   	   	  
8. štvrťrok	   	   	   	   	  

SPOLU	  	   	   	   	   	  
	  
Ak	  uchádzač	  nie	  je	  platiteľom	  DPH,	  uvedie	  túto	  skutočnosť	  vo	  svojej	  ponuke.	  
	  

12. 	  	  Lehota	  viazanosti	  ponúk	  
	  Lehota	  viazanosti	  ponúk	  je	  do	  30.	  3.	  2012	  
	  

13. 	  	  Obchodné	  podmienky	  
	  S	  úspešným	  uchádzačom	  bude	  uzatvorená	  zmluva.	  	  
Verejný	   obstarávateľ	   si	   vyhradzuje	   právo	   zrušiť	   použitý	   postup	   zadávania	  
zákazky	   v	  prípade,	   že	   navrhovaná	   celková	   zmluvná	   cena	   úspešného	   uchádzača	  
bude	  prekračovať	  predpokladanú	  zmluvnú	  cenu,	  uvedenú	  v	  bode	  6.	  
 
 
 
V Bratislave, 18. 1. 2012 
 
 
      ............................................ 
          PhDr. Štefan Tvarožek 
           riaditeľ 

	  


