
 
 

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:   
Kompetenčný model projektového manažéra 
 
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 zabezpečenie vzdelávania v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prílohe 
č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy. 
 
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
80400000 – 8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby 
80340000 – 9 Špeciálne vzdelávanie 
80511000 – 9 Školenie pracovníkov 
 
8. Celkové množstvo alebo rozsah  
Počet vyškolených: 79 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  



19 900,00 EUR bez DPH 
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
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 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  18.11.2013 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 „ Kompetenčný model – 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.  
Úspešnému uchádzačovi 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Príloha č. 1  



 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy 
 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie kompetenčného modelu projektového manažéra. 
 
Tento model musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
- kombinácia projektovej techniky so vstupným internetovým testovaním 
- merateľnosť podstaty na neurologickej báze, pomocou ktorej sú stimulované  rozsiahle siete 
mozgových buniek (zrakového, sluchového, motorického, rečového, pamäťového, 
kognitívneho, monitorovacieho a sociálne spätno – väzbového typu) 
- využívanie a meranie sociálno – psychologického spektra postojov ľudí 
- využitie moderných počítačových technológií 
- rýchla interakčná dostupnosť na veľmi rôznorodých a „ neprepojených pracovištiach“ 
- vysoká úroveň ochrany osobných údajov 
- vysoká objektivita a opakovateľnosť výstupov ( použitých podnetov pre klienta) 
- minimalizáciu tzv. „klientskych obrán“ 
- modulárnu predstaviteľnosť z hľadiska problémových oblastí 
- kvalitnú úroveň psychometrickej štandardizácie 
- kvalitnú diferenciálnu schopnosť rozlišovania individuality 
- diferencované výstupy podľa profesie, ktorá ich bude využívať vo svojej praxi 
- diagnostický prístroj musí byť preukázateľne používaný viac ako 2 roky na trhu 
 
V rámci ponuky predloží uchádzač popis ponúkanej služby, z ktorého musí byť zrejmé 
splnenie uvedených požiadaviek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na cenovú ponuku 
 
 
 
Cena za predmet zákazky v € bez DPH:     ..................................... 
Cena za predmet zákazky v € s DPH:    ..................................... 
 
Uchádzač:  .................................................. 
                   ................................................... 
                   .................................................... 
 
 
 
V .................................. dňa ................................. 
 
 
 
 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ...................................................       
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


