
 

 
 
 

 

 

   

 

Výzva na predkladanie ponúk  
(zákazka s nízkou hodnotou) 

 
1. Názov predmetu zákazky: „Vzdelávanie zamestnancov oddelení SPODaSK a PPS v oblasti práce s rodinou - 
Plánovanie sociálnej práce s rodinou dieťaťa, tímová spolupráca, sieťovanie“ 
 
Druh zákazky: služby podľa Prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
 
Spoločný slovník obstarávania:  80340000-9  Špeciálne vzdelávanie 

55120000-7  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 
 
2. Stručný opis zákazky: Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí              
a sociálnej kurately a oddelení (SPODaSk) a psychologicko-poradenských služieb (PPS) na základe Zmluvy             
o poskytovaní služieb. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 
 
3.  Miesto realizácie predmetu zákazky: Slovenská republika 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  99 909,57 bez DPH 
 
5. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: do 30.11.2018 
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o poskytovaní služieb. 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena – Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH 
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH, zaokrúhlená      
na 2 desatinné miesta. Uchádzač uvedie cenu predmetu zákazky s DPH ako cenu konečnú na základe Prílohy č. 3 
– Návrh  na plnenie kritéria ako súčet cenových položiek, pričom cena každej položky sa vypočíta ako súčin 
požadovaného množstva a jednotkovej ceny danej položky. 
 
7. Podmienky účasti:   
• Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky 
• Uchádzač predloží  životopisy a doklady o vzdelaní minimálne 5 odborníkov - lektorov, ktorí preukážu: 
Odbornú kvalifikáciu - dokladom o ukončení vysokoškolského štúdia min. 2. stupňa v odbore sociálna práca  
alebo psychológia alebo právo alebo sociálne služby a poradenstvo alebo verejná politika alebo verejná správa 
alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, resp. ekvivalentným dokladom podľa predpisov 
platných v rámci krajín EU (+ úradný preklad tohto dokladu). 
Odbornú prax (uvedenú v životopise) - minimálne 5 rokov v oblasti, ktorej sa vzdelávacia aktivita týka, t. j. 
odbornú prax v oblasti plánovania sociálnej práce s rodinou dieťaťa, tímovej spolupráce, sieťovania. Lektorskú 
prax preukážu: minimálne 5 ročnú prax v oblasti vzdelávania v oblasti rovnakej alebo podobnej ako je predmet 
zákazky. 
Odbornú a lektorskú prax preukazujú dokladom o dosiahnutom vzdelaní a štruktúrovaným životopisom,               
z ktorého bude vyplývať, že požadované podmienky účasti spĺňa. Životopis musí byť podpísaný lektorom. 
 
8. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 30.08.2017 do 11:00 
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom EN EVOSERVIS (ďalej   len „EN EVOSERVIS“) 
podľa pokynov uvedených v Prílohe č. 2 tejto výzvy, na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  
Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží  svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk a vloží 
nasledovné dokumenty:  

1. Všetky doklady v zmysle bodu 7. Podmienky účasti (výpis z obchodného alebo živnostenského registra 
ako fotokópia), vo formáte PDF. 

2. Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 3 tejto výzvy podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača         
alebo ním splnomocnenou osobou (požaduje sa úradne osvedčené plnomocenstvo), vo formáte PDF, 

3. Vyplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou 
(požaduje sa úradne osvedčené plnomocenstvo) návrh zmluvy vrátane príloh – Príloha č. 4 tejto výzvy, 
vo formáte PDF. 

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/


 

 

9. Kontaktná osoba: Mgr. Angelika Klasztová, odbor verejného obstarávania 
e-mail: angelika.klasztova@employment.gov.sk, t. č.: 02/2046 2321 
 
10. Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v prílohách tejto Výzvy. 
 
PRÍLOHY :    

1. Opis predmetu  zákazky 
2.  Ostatné informácie 
3.  Návrh na plnenie kritéria  
4.  Návrh zmluvy 
                                                                                               
 
 
 
 
 

                                                  ------------------------------------------- 
                                                                              Ladislav Raučina 

                                                                               riaditeľ odboru verejného obstarávania 
 

mailto:angelika.klasztova@employment.gov.sk

