
 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 
1 Názov:  
Fond sociálneho rozvoja  
IČO: 30854687 
Ulica: Špitálska 27 
Obec (mesto): Bratislava 
PSČ: 814 55   
      
2 Kontaktná osoba:   
JUDr. Alica Goldová 
Telefón: +421 917 991 251 
E-mail: alica.goldova@fsr.gov.sk 
Internetová adresa: http://www.fsr.gov.sk/ 
 
3. Názov predmetu zákazky:   
Služby zmierovacieho konania 
 
4 Druh zákazky  
služba  
        
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  
Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 27, 814 55 Bratislava 1 
  
6. Stručný opis zákazky  
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zmierovacieho konania. Identifikovanie 
problematických oblasti v komunikácii na úrovni žiadateľov, prijímateľov a  FSR. 
Predchádzať vzniku a následným problémom pri naplnení cieľov projektov. Komunikácia 
a alternatívne riešenie sporov s prijímateľmi nenávratného finančného príspevku. Poskytovať 
odbornú zmierovaciu pomoc. Zastupovať FSR voči zahraničným inštitúciám pôsobiacimi 
v oblastiach súvisiacich so zmierovacím konaním, nadväzovať a udržiavať s nimi kontakty, 
zabezpečovať výmenu poznatkov a skúsenosti. Poskytovať konzultácie a poradenstvo 
v oblasti arbitrážnych a zmierovacích konaní. Poskytovať ostatné súvisiace poradenstvo 
k procesu zmierovacieho konania ako aj zabezpečovať samotný priebeh zmierovacích konaní 
 
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
79419000-4    Hodnotiace konzultačné služby 



 
8. Celkové množstvo alebo rozsah  
Predpokladaný počet projektov : 10 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  
19 700,00 EUR bez DPH 
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
12 mesiacov alebo do vyčerpania PHZ 
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH 
 
12. Použije sa elektronická aukcia  
Nie 
  
13. Podmienky účasti   
Uchádzač predloží kópiu dokladu podľa § 26 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, 
dokladom o tom, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť 
predložením kópie alebo  platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 
128 zákona. 
 
14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  
Dátum a čas: dňa 27.9.2013 do 20:00 hod. 
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, 
uvedenej v bode 2. Do predmetu správy uveďte„ Poskytnutie zmierovacích služieb – ponuka“ 
 
15. Ostatné: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet 
zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.  
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. 
Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia 
ponúk. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania 
zákazky. 
 

 
 

Návrh na cenovú ponuku 
 



 
 
Predpokladaný počet projektov:                                 10 
Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH:     ..................................... 
Cena za celý predmet zákazky v € s DPH:    ..................................... 
 
Uchádzač:  .................................................. 
                   ................................................... 
                   .................................................... 
 
 
 
V .................................. dňa ................................. 
 
 
 
 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ...................................................       
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


