
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

 
 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 

Názov organizácie:  Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny  Slovenskej republiky 
Sídlo organizácie :  Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  
Krajina:  Slovenská republika 
IČO:   30 795 362 
Štatutárny zástupca : Ing. Martin Ružička, riaditeľ 
Kontaktná osoba:   Mgr. Andrej Klimant, projektový manažér 
Telefón:  02/2045 6107 
E-mail: klimant@cvmpsvr.sk  
  

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Dokument Komparatívna analýza fungovania Sociálneho dialógu v SR v rámci Národného 
projektu Centrum sociálneho dialógu 
 

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 

Predmetom zákazky je Komparatívna analýza fungovania Sociálneho dialógu v SR, 
definovanie základných monitorovacích parametrov z uvedeného pohľadu, návrh metodiky jeho 
monitorovania a súbor ukazovateľov hodnotenia fungovania Sociálneho dialógu v SR a ich 
význam pre tvorbu vládnej politiky v SR.  

Podkladom pre spracovanie tohto dokumentu budú už existujúce analýzy (k dispozícii na 
stránke www.socialnydialog.sk), link: http://www.socialnydialog.sk/sk/aktivity/aktivita-
22/vystupy2.html  z pohľadu každého zo sociálnych partnerov tripartity na sociálny dialog v SR: 

 

 Dokument – Analýza fungovania Sociálneho dialógu v SR z pohľadu zamestnávateľov, 
definovanie základných monitorovacích parametrov z uvedeného pohľadu, návrh metodiky 
jeho monitorovania a súbor ukazovateľov hodnotenia fungovania Sociálneho dialógu v SR 
a ich význam pre tvorbu vládnej politiky v SR 

 Dokument – Analýza fungovania Sociálneho dialógu v SR z pohľadu odborových 
zväzov, definovanie základných monitorovacích parametrov z uvedeného pohľadu, návrh 
metodiky jeho monitorovania a súbor ukazovateľov hodnotenia fungovania Sociálneho 
dialógu v SR a ich význam pre tvorbu vládnej politiky v SR 

 Dokument – Analýza fungovania Sociálneho dialógu v SR z pohľadu štátu, definovanie 
základných monitorovacích parametrov z uvedeného pohľadu, návrh metodiky jeho 
monitorovania a súbor ukazovateľov hodnotenia fungovania Sociálneho dialógu v SR a ich 
význam pre tvorbu vládnej politiky v SR 

 
Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmetný dokument: 

- elektronicky v pdf.; pripravený k tlači 
- tlač 3ks dokumentu, počet normostrán min. 70, kvalita papiera 80g (A4), tepelná väzba; 
- formátované: s odrážkami + Úroveň:1 + Zarovnať na: 0,63 cm + Zarážka: 1,27cm 

mailto:klimant@cvmpsvr.sk
http://www.socialnydialog.sk/
http://www.socialnydialog.sk/sk/aktivity/aktivita-22/vystupy2.html
http://www.socialnydialog.sk/sk/aktivity/aktivita-22/vystupy2.html


 

 

 
4. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 
Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý  má oprávnenie na poskytnutie služby v celom  

rozsahu predmetu obstarávania, oprávnením na poskytnutie služby  sa  rozumie zápis  
v  obchodnom registri, alebo  živnostenskom registri,  alebo zápis v Zozname podnikateľov  
Úradu pre verejné obstarávanie 
 
(CPV kód: 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza) 
 
 

5. LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONUKY 
 
Lehota na predkladanie ponúk je do: 13.5.2013 do 15,00hod.  
 

Do podateľne Centra vzdelávania osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode č.1, 
prípadne emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode č.1 

Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na adresu 
uvedenú v bode č.1, prípadne emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode č.1. 

Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená odosielateľovi. 
Ponuka zaslaná elektronicky emailom nebude zaslaná naspäť.  

 
 

6. OZNAČENIE OBÁLKY 
 
Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke s označením: 
 

- adresa verejného obstarávateľa 
- obchodné meno 

 
Názov predmetu obstarávania “Dokument Komparatívna analýza fungovania 

Sociálneho dialógu v SR” 
 

- výrazné označenie: “Súťaž - neotvárať” 
 

Tento bod sa netýka ponuky predloženej emailom. 
 
 V prípade predloženia ponuky elektronicky uchádzač do predmetu správy uvedie 

“PONUKA NEOTVÁRAŤ” 
 

7. TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY 
 

Najneskôr do 31.12.2013 
 
 
 
 
 



 

 

8. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK  
 
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 

predmet zákazky, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (finálna tlač 
Komparatívnej analýzy v určenom počte). 

V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke a 
uvedie cenu konečnú. 

S úspešným uchádzačom bude následne uzatvorená zmluva. 
 

9. OBSAH PONUKY 
 
Ponuka musí obsahovať: 

a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové 
spojenie, číslo účtu, kontaktnú osobu, telefónne číslo a emailovú adresu 

b) Doklad o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 4 
c) Návrh na plnenie kritéria (cena za celý predmet zákazky s DPH)/príloha č.1 Výzvy 

 
 

10. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
 
Do  31.12.2013 
 

11. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní  odo dňa doručenia objednávateľovi. 

Dňom doručenia faktúra je deň zaevidovania faktúry v podateľni verejného obstarávateľa. 
 

12. NÁKLADY NA PONUKU 
 

Všetky náklady súvisiace s vyhotovením ponuky znáša v celom rozsahu uchádzač. 
 

13. JAZYK PONUKY 
 

Celá ponuka a tiež dokumenty a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v 
slovenskom jazyku 
 

14. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

25.4.2013 
 

15. OSOBA/PODPIS OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VYKONANIE PRIESKUMU TRHU 
 
Mgr. Andrej Klimant, projektový manažér NP CSD 
 
 
……………………………………….. 
 
 



 

 

 
 
V Bratislave dňa,  25.4.2013 
 
 
 
 
 

                                                                                             Mgr. Andrej Klimant 
                                                                                              projektový manažér 

 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
 
 
 
Návrh na plnenie kritéria: 
 

Názov Cena za celý 
predmet zákazky s 
DPH 

Cena za celý 
predmet zákazky 
bez  DPH 

Dokument 
Komparatívna analýza 
fungovania 
Sociálneho dialógu v 
SR v rámci 
Národného projektu 
Centrum sociálneho 
dialógu 
 

  

 
 
V Bratislave, dňa: ....................... 
Podpis uchádzača:...................... 
 
 


