
Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou  
§ 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 
zákonov 
Nadácia Škola dokorán, Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom 
Telefonický kontakt 045/6735394, e-mail: nsd@nsd.sk 

 

PRIESKUM TRHU 

 

Predmet zákazky: Hlavný koordinátor 
Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu 
Názov projektu: Súlad rodinného a pracovného života 
Kód ITMS: 27120330017 
Prijímateľ Nadácia Škola dokorán  

 

 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 
Názov: Nadácia Škola dokorán 
IČO: 31930514 
Kontaktná osoba: Jana Mackovičová 
Sídlo: Žiar nad Hronom 
Adresa: Janského 19/16, 965 05 Žiar nad Hronom 
Telefón: 045/6735394 
Elektronická pošta: nsd@nsd.sk, mackovicovaj@centrum.sk 

 

2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Zabezpečovanie služby v rámci implementácie projektu „Súlad rodinného a pracovného 
života“, 
konkrétne: 
Koordinátor aktivít - CPV: 79420000-4 
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3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Popis služby: 
a)organizačná príprava a hlavná koordinácia jednotlivých aktivít, 
b) zabezpečuje dodržiavanie časového harmonogramu projektu 
c) v spolupráci s manažérom projektu kontroluje efektívne vynakladanie finančných 
prostriedkov 
d)v spolupráci s manažérom projektu navrhuje presuny financií medzi jednotlivými 
skupinami výdavkov v rozpočte (pri dodržiavaní zmluvy podpísanej s RO) 
e) supervízia aktivít realizovaných dodávateľmi 
f) organizačne zabezpečuje priestorové a technické zabezpečenie aktivít realizovaných 
externými dodávateľmi  
g) v spolupráci s externými dodávateľmi aktivít zabezpečuje administratívnu dokumentáciu 
týchto aktivít (podľa požiadaviek RO na ich výúčtovanie ),  
h)organizačne zabezpečuje študijné materiály podľa aktuálne vzniknutých potrieb tréningov  
cieľovej skupiny 
ch) publicita a propagácia ESF a projektu - príprava materiálov na publicitu (médiá 
a webstránka nadácie) 
i)organizačne zabezpečuje a realizuje prieskumy trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou, 
vrátane komplexnej dokumentácie a administratívnej kontroly podľa požiadaviek RO 
(počet prieskumov trhu – 5) 

4. DOBA POSKYTOVANIA 
február 2013 – august 2013 

5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY 
Počet hodín: 208 hodín /projekt 
 
6. LOKALITA POSKYTOVANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Žiar nad Hronom a banskobystrický kraj  
7. POČET MIEST 
1 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 
Na celý predmet zákazky. 
9. MOŽNOSŤ PREDLOŽENINIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 
Neumožňuje sa. 
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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 služby 
- Banskobystrický región 

 
Predpokladaná hodnota zákazky je: 2400 Eur bez DPH 
V cene sú zahrnuté všetky výdavky hlavného koordinátora (odmena za prácu, telefón, 
cestovné, ...). 
Lehota viazanosti ponúk do: 31. 3. 2013 

11. TYP ZMLUVY 
Mandátna zmluva. 
 
12. KRITÉRIÁ HODNOTENIA 
 
Predmetom ponuky je predloženie: 
- Jednotkovej ceny v EUR 
- Celkovej hodnoty služby v EUR 
 
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 
( tabuľka č.1): 
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Tabuľka č.1 
 
 
Položka 

 
Merná 
jednotka 

 
Počet 
jednotiek 

 
Cena bez 
DPH 

 
DPH 20% 

Cena 
s DPH 
spolu 
(alebo 
konečná 
cena 
v prípade 
neplatcov 
DPH) 

Cena za jednu 
hodinu poskytnutia 
služby „Koordinátor 
aktivít“ 

hodina 208    

Cena za celý 
predmet poskytnutia 
služby „Koordinátor 
aktivít“ (za celý 
predmet zákazky) 

hodina 208    

 
Návrh na plnenie kritéria hodnotenia v zákazke - cena v Euro s DPH 
(konečná cena) za celý predmet zákazky : 

= ......... € 
 

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 
predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH konečná cena) vrátane 
všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 

13. PODMIENKY ÚČASTI 
a) Pre splnenie podmienok účasti je požadované: 
- oprávnenie dodávať službu 
- skúsenosti s prácou pri realizácii projektov z ESF, a to buď s manažovaním, koordináciou 
alebo administráciou projektov 
- skúsenosti s prieskumom trhu pre zákazky s nízkou hodnotou 
- skúsenosti min. v 2 projektoch podobného charakteru, 
- počítačové zručnosti - ovládanie Excel, Word, ovládanie práce s internetom a 
elektronickej komunikácie, 
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b) Pre potvrdenie splnenia uvedených podmienok uchádzač k ponuke priloží: 
- štruktúrovaný životopis s podpisom (životopis sa požaduje od osoby, ktorá bude 
zodpovedná za plnenie predmetu zákazky) 
- doklad o oprávnení dodať službu (fotokópiu) 

14. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adrese: 
Nadácia Škola dokorán 
Janského 19/16 
900 42 Žiar nad Hronom 
 
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovne: adresa verejného obstarávateľa, 
adresa uchádzača, označenie, „Koordinátor – NEOTVÁRAŤ“. 

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 24. 1. 2013 do 10.00 hod. Tento termín je 
konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je možné posielať 
elektronicky ani faxom. 
 
15. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
Dátum: 24. 1. 2013 
Miesto:Nadácia Škola dokorán, Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom 
Čas: 11.00 hod. 
 
 
 
 
 
V Žiari nad Hronom, 7. 1. 2013 
Spracoval: Jana Mackovičová 
Za obstarávateľa: PhDr. Eva Končoková, správca nadácie 
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