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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

 
Predmet zákazky 
 

Kurz opatrovateľstva 

Postup obstarávania Zákazka z nízkou hodnotou – prieskum 
trhu 
 

Názov projektu Nový systém podpory ženám s rodinnými 
povinnosťami v Rajeckom regióne pomocou 
zriadenia „Femkubátora“ 
 

Kód ITMS 27120330014 
 

Prijímateľ Áno pre život n.o. 
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1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATE ĽA/OBSTARÁVATE ĽA 

Názov:    Áno pre život n.o.  

Sídlo:    Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice  

IČO:    36 146 794 

Kontaktná osoba:  Mgr. Anna Verešová 

Telefón:   0903 534 894  

Elektronická pošta: apz@nextra.sk 

Internetová adresa: www.anoprezivot.sk 

 

2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Zákazka na poskytnutie služby - vzdelávania s názvom „Kurz opatrovate ľstva“ v rámci implementácie 
projektu „Nový systém podpory ženám s rodinnými povinnosťami v Rajeckom regióne pomocou zriadenia 
Femkubátora. Kurz je určený pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a pre osoby s rodinnými 
povinnosťami znevýhodnené na trhu práce.  

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania:  
Ide o 220 hodinový vzdelávací kurz pre skupinu 10 účastníkov za účelom zvýšenia ich šancí pri uplatnení 
na trhu práce. Absolvent kurzu by mal byť pripravený pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie 
jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta 
a jeho sebaúctu. Okrem teoretickej výučby je potrebná i praktická časť prostredníctvom odbornej praxe.  
Uplatnenie absolventov - v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach zdravotníckej 
starostlivosti ako opatrovatelia, príp. ako prevádzkovatelia predmetnej živnosti.  
Kurz musí byť akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR . Po absolvovaní kurzu  
budú môcť účastníci vykonávať pozíciu opatrovateľ / opatrovateľka v súlade so zákonom 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách 

Predpokladaný rozsah vzdelávania:  
• 220 hodín / 10 účastníkov 

Vzdelávacia aktivita musí byť ukončená vykonaním skúšky s vydaním certifikátu pre absolventov.  
Školiace pomôcky na vzdelávanie, študijné materiály a písacie potreby pre účastníkov zabezpečí 
uchádzač.  

Doba realizácie : od apríla 2013 do júla 2013 
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Miesto poskytnutia služby:   
Podľa dohody.   

Možnosť predloženia ponuky:  
Na celý predmet zákazky. 

Predpokladaná celková  hodnota zákazky:  
Predpokladaná celková hodnota zákazky je 2 650 EUR bez DPH.  
Pod celkovou hodnotou zákazky sa rozumie cena bez DPH pre 1 skupinu /10 účastníkov vzdelávania 
vrátane vykonania skúšky a vydania osvedčenia. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s predmetom zákazky. 
 
3. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky 
vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 
 
4. PODMIENKY ÚČASTI 

Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť: 
• cenovú ponuku, v rámci ktorej uvedie obsah výučby s počtom vyučovacích hodín   
• kópiu dokladu o akreditácii ponúkaného vzdelávania   
• kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý je predmetom tejto zákazky 
 

5. LEHOTA A PODMIENKY Y PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  

Lehota na predkladanie ponúk je do 27. 3. 2013 do 15,00 hod. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu obstarávateľa.  
Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom.  
 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: 

Áno pre život n.o. , Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice 

Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovným:  
• adresa obstarávateľa 
• adresa uchádzača 
• označenie „Neotvárať“ 
• označenie „Kurz opatrovateľstva“ 
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6. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

Dátum:  28.3.2013 
Miesto:  Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice (sídlo organizácie) 
Čas:   08,00 hod. 
 
 
 
V Rajeckých Tepliciach, 12.3. 2013    Mgr. Anna Verešová, štat. zást.  


