
Výzva na predloţenie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou  

§ 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 

zákonov 

Nadácia Škola dokorán, Dr. Janského 19/16, 965 01 Ţiar nad Hronom 

Telefonický kontakt 045/6735394, e-mail: nsd@nsd.sk 

 

VÝZVA NA PREDLOŢENIE CENOVEJ PONUKY 

 

Predmet zákazky: Spolupráca so zamestnávateľmi 

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu 

Názov projektu: Súlad rodinného a pracovného ţivota 

Kód ITMS: 27120330017 

Prijímateľ Nadácia Škola dokorán  

 

1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Nadácia Škola dokorán  

IČO: 31930514 

Kontaktná osoba: Lucia Babiaková 

Sídlo: Ţiar nad Hronom 

Adresa: Dr.Janského 19/16, 965 01 Ţiar nad Hronom 

Telefón: 0917112952 

Elektronická pošta: nsd@nsd.sk, mackovicovaj@centrum.sk 

 

2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Zabezpečovanie sluţby v rámci implementácie projektu „Súlad rodinného a pracovného 

ţivota“, 

konkrétne: 

 sluţby týkajúce sa vykonávania prieskumov, CPV kód 79311200-9 
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3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Popis sluţby: Poţadované činnosti, výsledky a výstupy: 

1. Dodávateľ zrealizuje prieskum zamestnávateľov 

Respondentmi prieskumu budú zamestnávatelia v banskobystrickom kraji.  

Zrealizované budú  rozhovory so zamestnávateľmi a zbieranie skúseností dobrej praxe 

v zmysle ústretovosti k rodine a netradičných foriem zamestnávania. Prijímateľ 

poţaduje rozhovory minimálne s 50 zamestnávateľmi.  

Výstupom z prieskumu zamestnávateľov musia byť minimálne: 

- valídne výsledky o konkrétnych bariérach jednotlivých zamestnávateľov v ústretovosti 

voči rodine  

- názory zamestnávateľov na prorodinú orientáciu  

- valídne výsledky o podmienkach a faktoroch, ktoré by zlepšili ich prorodinnú 

orientáciu  

- nápady od zamestnávateľov na rôzne moţné formy prorodinnej politiky vo firmách  

 

2. úspešne realizované príklady prorodinnej politiky vo firmách a organizáciách 

Dodávateľ vypracuje manuál, ktorý bude obsahovať minimálne: 

- Popis situácie v oblasti ústretovosti voči rodine v rámci EÚ a na Slovensku, so 

zameraním sa na banskobystrický kraj 

- identifikáciu mnoţstva moţných foriem (nástrojov) ústretovosti voči rodine  

- identifikáciu všetkých moţných výhod ústretovosti voči rodine pre zamestnávateľa  

- príklady úspešného uplatňovania prorodinnej politiky vo firmách a organizáciách a ich 

prínosy pre firmu či organizáciu na Slovensku a v rámci EÚ 

Dodávateľ zabezpečí doručenie Manuálu 100 zamestnávateľom v banskobystrickom 

kraji.  

3. Dodávateľ zorganizuje minimálne jeden vorkšop  pre  zamestnávateľov o tom, ako 

byť ústretový voči rodine.  
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Príjemca poţaduje, aby vorkšop bol zorganizovaný  tak, aby bol vytvorený dostatočný 

priestor na odovzdávanie si skúseností  v otázkach ústretovosti voči rodine. Minimálny 

počet zúčastnených zamestnávateľov na vorkšope je 30 zamestnávateľov, pričom 20 

zamestnávateľov z celkového počtu musí byť z regiónov s vysokou koncentráciou 

MRK . 

4. Dodávateľ zabezpečí, ţe výsledkom aktivity bude tieţ minimálne jedno prijaté 

opatrenie, zamerané na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie 

pracovného ţivota.  

Uvedené výsledky a  výstupy aktivity budú súčasťou zmluvy o dodávke sluţieb, ktorú 

uzatvorí prijímateľ (NŠD) a dodávateľ sluţby a stanú sa tieţ podmienkou pre zúčtovanie 

dodávky zo strany prijímateľa na vyplatenie dohodnutej odmeny za dodávku sluţby.  

Odôvodnenosť poţiadaviek na výsledky a výstupy aktivity, ktorá je predmetom zákazky 

vyplýva zo zodpovednosti prijímateľa (NŠD) za poţadovné výsledky v podobe 

merateľných ukazovateľov voči Riadiacemu orgánu (RO) OP ZaSI a následných sankcií 

pri ich nedodrţaní zo strany RO voči prijímateľovi (NŠD). 

Cieľová skupina: Zamestnávatelia v banskobystrickom kraji 

4. PREDPOKLADANÁ DOBA POSKYTOVANIA 

15. marec 2013 – 15. júl 2013 

5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŢBY 

Dvaja experti:  

Expert č.1 pre spoluprácu so zamestnávateľmi – počet odpracovaných hodín – 160h 

Expert č.2 pre spoluprácu so zamestnávateľmi – počet odpracovaných hodín – 160h 

 

6. LOKALITA POSKYTOVANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Banskobystrický kraj  
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8. MOŢNOSŤ PREDLOŢENIA PONUKY 

Na celý predmet zákazky. 

9. MOŢNOSŤ PREDLOŢENINIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 

Neumoţňuje sa. 

10. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S 

NÍZKOU HODNOTOU 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená za náklade výpočtu  priemernej sumy z troch 

cenových ponúk oslovených dodávateľov. Oslovení dodávatelia boli vybratí prostredníctvom 

elektronickej pošty, na základe zohľadnenia nasledovných kritérií:   

 

- Poskytovanie predmetného typu sluţby 

- Banskobystrický región 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je: 9600 Eur bez DPH 

V cene sú zahrnuté všetky výdavky na realizáciu predmetnej zákazky (práca expertov - 

odmena za prácu, telefón, cestovné, náklady na realizáciu workšopu a ďalšie náklady spojené 

s realizáciou záklazky). 

 

Lehota viazanosti ponúk do: 15. 4. 2013 

11. TYP ZMLUVY 

Zmluva o poskytnutí sluţieb 

 

12. KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Predmetom ponuky je predloţenie: 

 

- Jednotkovej ceny v EUR bez DPH a s DPH 

- Celkovej hodnoty sluţby v EUR bez DPH a s DPH 

- Celkovej hodnoty sluţby v EUR s DPH 

 

Ponuková cena 
- uchádzač  uvedie, či je  alebo nie je platca DPH /ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie 

ním stanovenú konečnú cenu / 

 

Postup výpočtu ponukovej ceny 
 

Podľa tabuľky č.1 
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Tabuľka č.1 

1. Spolupráca so zamestnávateľmi    

1.1. Jednotková cena – cena za prácu prvého experta za jednu hodinu 
(60min.)  

Expert č.1 pre spoluprácu so zamestnávateľmi – príklady dobrej praxe 

ústretovosti voči rodine  

 bez 

DPH 

s DPH 

(20%) 

1.2. Celková cena  za prácu prvého experta za 160 hodín 
 Expert č.1 pre spoluprácu so zamestnávateľmi – príklady dobrej praxe 

ústretovosti voči rodine  – 160h  

bez DPH s DPH 

(20%) 

1.3. Jednotková cena – cena za prácu druhého experta za jednu hodinu 
(60min.)  

Expert č.2 pre spoluprácu so zamestnávateľmi – príklady dobrej praxe 

ústretovosti voči rodine  

bez DPH s DPH 

(20%) 

1.4. Celková cena  za prácu druhého experta za 160 hodín 
Expert č.2 pre spoluprácu so zamestnávateľmi – príklady dobrej praxe 

ústretovosti voči rodine– 160h 

bez DPH s DPH 

(20%) 

Náklady obsahujú odmenu expertov č.1 a č.2., cestovné, stravné, ubytovanie 

v prípade návštevy zamestnávateľov a tiež ostatné náklady spojené 

s realizáciou zákazky, okrem nákladov na miestnosť na realizáciu vorkšopu – 

miestnosť poskytuje verejný obstarávateľ - nadácia 

  

 

CELKOVÉ NÁKLADY 

1. Celkové náklady  na expertov pre spoluprácu so zamestnávateľmi – príklady dobrej 
praxe ústretovosti voči rodine  

bez DPH 

s DPH 
(20%) 

SPOLU CELKOM všetky náklady na realizáciu zákazky 

bez DPH 

s 
DPH(20%) 

 

Cena za predmet zákazky spolu: s DPH (20%) 

 

 

 
 

 

 

 

 



KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Kritériom vyhodnotenia predloţených ponúk bude najniţšia celková cena s DPH za celý 

predmet zákazky (alebo konečná cena v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH) vrátane 

všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 

13. PODMIENKY ÚČASTI 

a) Pre splnenie podmienok účasti je poţadované: 

- oprávnenie dodávať sluţbu  

- skúsenosti s realizáciou prieskumov alebo výskumov 

 

b) Pre potvrdenie splnenia uvedených podmienok uchádzač k ponuke priloţí: 

- doklad o oprávnení dodať sluţbu (fotokópiu)  

- Zoznam poskytnutých sluţieb v závislosti od charakteru zákazky o dodávkach podobného 

druhu (výskumy, prieskumy) potvrdené od klientov 

- štruktúrované ţivotopisy expertov s podpisom 

 

14. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 

 

Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: 

Nadácia Škola dokorán 

Dr. Janského 19/16 

965 01 Ţiar nad Hronom 

 

Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovne: adresa verejného obstarávateľa, 

adresa uchádzača, označenie, „Zamestnávatelia – NEOTVÁRAŤ“.  
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Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 25. 2. 2013 do 10.00 hod. Tento termín je 

konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je moţné posielať 

elektronicky ani faxom. 

16. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

Dátum: 25. 2. 2013 

Miesto:Nadácia Škola dokorán, Janského 19/16, 965 01 Ţiar nad Hronom 

Čas: 11.30 hod. 

 

V Ţiari nad Hronom, 6. 2. 2013 

Spracoval: Lucia Babiaková, manaţérka projektu 

 

 

Za obstarávateľa: PhDr. Eva Končoková, správca nadácie 
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