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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   
k zákazke s nízkou hodnotou pod ľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom 

obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákono v  
 
 
 

v rámci projektu:  
Skvalitnenie a profesionalizácia služieb poskytovan ých 

v hospicoch, domovoch sociálnych služieb a  
zariadeniach pre seniorov  

(Kód ITMS: 27140130105) 
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1. Úvod 
V súlade s §102 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní  si Vás, v rámci 
prieskumu trhu, dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na dodávku 
služby: „Realizácia výmenných stáží pre projekt Skvalitnenie a profesionalizácia 
služieb poskytovaných v hospicoch, domovoch sociálnych služieb a zariadeniach pre 
seniorov“, obstarávanú v rámci realizácie projektu z Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality služieb 
poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, kód ITMS: 
27140130105. 
 
2. Identifikácia obstarávate ľa: 
Názov: Renovatio – Nova, n.o. 
Adresa: Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Guylai 
Telefón:  048/41720813 
Email:  renovatio@renovatio.sk 
Web:  www.renovatio.sk 
Názov projektu:  Skvalitnenie a profesionalizácia služieb poskytovaných 
v hospicoch, domovoch sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov 
Kód ITMS:  27140130105 
 
3. Predmet zákazky:   
Predmetom zákazky je „Realizácia výmenných stáží pre projekt Skvalitnenie a 
profesionalizácia služieb poskytovaných v hospicoch, domovoch sociálnych služieb 
a zariadeniach pre seniorov“, konkrétne:  
Stáže (výmenné hos ťovanie) - Hospic ; CPV: 80530000-8 (Služby týkajúce sa 
praktického vzdelávania) 
Stáže (výmenné hos ťovanie) - DSS a ZpS ; CPV: 80530000-8 (Služby týkajúce sa 
praktického vzdelávania) 
 
4. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 
Realizácia výmenných stáži pozostáva z nasledovných procesov: 
- zabezpečenie koordinátorov stáží, ktorí na mieste komunikujú so stážistami a 
vedením zariadenia, kde je vykonávaná stáž 
-  spracovanie harmonogramu a obsahovej náplne stáží 
- zaradenie stážistov na pozície, ktoré najviac korešpondujú s ich doterajším 
zamestnaním a pracovnou pozíciou 
- spracovanie inštrukcií v písomnej podobe pre stážistov a vedúcich stáží (tútorov) 
- oboznámenie stážistov s pravidlami BOZP, etickým kódexom, požiarnymi 
smernicami a ostatnými relevantnými dokumentmi v zariadení, kde budú vykonávať 
pracovnú stáž.  
- spracovanie kompletnej evidencie stážistov a priebehu ich stáží (snímka dňa) 
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5. Doba poskytovania služby: 
júl - august 2012 
 
6. Rozsah poskytovania služby: 
Realizácia stáži bude prebiehať v troch partnerských zariadeniach projektu formou 
cirkulačných výmenných pobytov zamestnancov týchto zariadení. Z každého 
zariadenia sa 3x vymenia 2 zamestnanci do každého partnerského zariadenia, každý 
na jeden pracovný týždeň (5 dní). Jedna stáž teda bude trvať 5 dní a zúčastnia sa na 
nej dvaja zamestnanci, v jednom zariadení. Celkovo sa má zrealizovať 44 stáží, t.j. 
220 stážových dní, pričom môže prebiehať viac stážových dní súčasne. 
 
7. Lokalita poskytovania stáží:  
DOM Božieho milosrdenstva, n.o. (Banská Bystrica) – hospicová časť – 12 stáží 
(60 dní) 
DOM Božieho milosrdenstva, n.o. (Banská Bystrica) – dom sociálnych služieb – 4 
stáže (20 dní) 
REFUGIUM, nezisková organizácia (Trenčín) – hospicová časť – 12 stáží (60 dní) 
REFUGIUM, nezisková organizácia (Trenčín) – dom sociálnych služieb  – 4 stáže 
(20 dní) 
Diecézna charita Nitra (Nitra) – hospicová časť – 12 stáží (60 dní). 
 
8. Možnos ť predloženia ponuky  
Na celý predmet zákazky  
  
9.  Možnos ť predloženia variantných riešení  
Neumožňuje sa  
  
10.  Spôsob a výška ur čenia predpokladanej ceny zákazky s nízkou 
hodnotou  
Predmetom ponuky je predloženie:  
-  Jednotkovej ceny za 1 deň výmennej stáže v EUR  (Celkovo 44 stáží, ktoré trvajú 5 
dní, čiže 220 dní)   
-  Celkovej hodnoty služby v EUR / Výmenná stáž  
 Hodnota zákazky bola určená podľa schváleného predpokladaného rozpočtu 
projektu „Skvalitnenie a profesionalizácia služieb poskytovaných v hospicoch, 
domovoch sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov“, v položkách  Výmenná 
stáž, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 
registrovanej pod kódom ITMS: 27140130105.   
Predpokladaná hodnota zákazky:  
Najvyššia predpokladaná hodnota zákazky je 5 500 Eur bez DPH (6600 Eur s DPH).  
Náklady na jeden deň stáže sú 25 Eur bez DPH (30 Eur s DPH) na jedného 
účastníka  (účastnícky poplatok a náklady na koordinátora stáží). 
 
Lehota viazanosti ponúk do: 30.07.2012 
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12. Kritériá hodnotenia: 

Kritérium  Váha kritéria 

1. Cena predmetu súťaže  
(súhrnná cena bez DPH) 

100% 

 
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková, konečná cena 
(bez DPH) za celý predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH 
celková cena), vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky.  
 
13.  Podmienky ú časti:   
Cenová ponuka musí ďalej obsahovať identifikačné údaje uchádzača vo forme: 
Identifikácia uchádzača: 
Názov: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: (ak je platcom DPH) 
Zastúpený: 
 13.1. Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť:   
-  Cenovú ponuku  
-  Kópiu dokladu o oprávnení dodať službu 
 13.2. Koordinátor stáží musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
- VŠ  I. alebo II. stupňa v jednom z nasledovných odborov: sociálna práca, 
psychológia, zdravotníctvo, medicína  
- Najmenej 2 roky praxe v hospici 
- Skúsenosť s organizovaním výmenných stáží v hospici  
Stanovené podmienky sa u koordinátora stáží preukážu predložením nasledovných 
dokladov:  
a)  profesný životopis koordinátora stáží  
b) doklady o dosiahnutom vzdelaní koordinátora stáží  
c)  potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, resp. ekvivalentný dokument 
na preukázanie odbornej praxe v hospicoch 
d) dokument preukazujúci skúseností koordinátora stáží s organizovaním výmenných 
stáží (s vyznačením termínu konania stáže, názvu zariadenia - hospicu a spôsobu 
participácie na organizovaní výmennej stáže)   
Doklady je potrebné predložiť v origináli, alebo v overenej kópii 
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14. Lehota na predkladanie ponúk a ozna čenie ponúk: 
Cenovú ponuku môžete doručiť osobne alebo poštou do 06.07.2012, do 16:00 hod. 
na adresu Renovatio – Nova, n.o., Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica. 
Rozhoduje pečiatka pošty. Obálku s ponukou označte: „Prieskum trhu – Výmenné 
stáže“. 
Stránkové hodiny: Pracovné dni, Pondelok-Piatok, 9.00 – 15. 00 hod. 
Otváranie obálok: 09.07.2012 o 09.00 hod. v sídle obstarávateľa. 
 
15. Podmienky financovania:   
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, 
počas trvania zmluvy. Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou bankového 
prevodu.  Splatnosť faktúr sa požaduje  min. 90 dní odo dňa jej doručenia. 
Objednávateľ na plnenie zmluvy neposkytne preddavok a ani zálohu. Uchádzač k 
cenám uvedeným vo svojej predloženej ponuke nebude požadovať žiadne iné 
poplatky alebo príplatky. Verejný obstarávateľ dohodne s úspešným uchádzačom 
presné termíny na dodania služby 
 
16. Doplňujúce informácie: 
V prípade splnenia všetkých podmienok verejného obstarávateľa a akceptovania 
ponukovej ceny bude úspešný uchádzač oboznámený s výsledkom súťaže ako aj 
ostatní uchádzači. Výsledkom  súťaže  bude  Zmluva o poskytnutí služby na predmet 
zákazky uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.   
 
17. Vyhradenie práva:   
Verejný obstarávateľ 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 je suma finančných prostriedkov  
určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania 
zákazky zrušený.    
 
V Banskej Bystrici, 21.6.2012 
 
 
 
  
  
............................................ 
Za obstarávateľa:    
Ing. Ján Gyulai 
riaditeľ 


