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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, Dr.Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom 
Telefonický kontakt 045/6735394, e-mail: nsd@nsd.sk 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  

Predmet zákazky: poskytnutie služby – poskytnutie priestorov na vzdelávacie 
a poradenské aktivity 

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: Lucia Babiaková 
Sídlo: Žiar nad Hronom 
Adresa: Dr. Janského 19/16, 965 01 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: 
 
Poskytnutie služby - poskytnutie priestorov na vzdelávacie a poradenské aktivity za cenu 
energií (elek. energia, vykurovanie, voda), vodného stočného a údržby priestorov 
a zariadenia. 
 
 
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
Popis služby:  
Poskytnutie služby- poskytnutie priestorov na vzdelávacie a poradenské aktivity za cenu 
energií a údržby priestorov a  zariadenia. 
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Požiadavky na priestory vyplývajú z aktivít, ktoré sa v nich budú realizovať 

Aktivity, ktoré sa budú v priestoroch realizovať: 

1. Femkubátor – poradenstvo pre uchádzačky a záujemkyne o zamestnanie 
2. Kurzy, vrátane počítačových zručností 

Minimálne požiadavky na priestory: 

1. Femkubátor – miestnosť s minimálne dvomi stolmi a štyrmi stoličkami, s možnosťou 
pripojenia na internet a svojou rozlohou umožňujúca tiež skupinové aktivity s min. 
počtom 10 osôb, o výmere min. 34,00 m2, 

K femkubátoru ďalšia miestnosť (priestory), umožňujúca aktivity pre deti žien, ktoré 
navštívia femkubátor, o výmere min. 34,00 m2, s nasledovným zariadením – min.počet stolov 
– 4, a počet stoličiek – 12. 

2. Výučbová miestnosť pre modulové kurzy a pre kurz určený ženám z 
marginalizovaných rómskych komunít  

Výučbová miestnosť musí byť vhodná na realizáciu školení pre min. 15 osôb a na inštaláciu 
16 notebookov a tiež poskytujúca stoly pod notebooky (notebooky má Nadácia Škola dokorán 
vlastné), stoličky v počte min.16, a tiež možnosť pripojenia na Internet. Výučbová miestnosť 
minimálne o výmere 65 m2, (školenie si vyžaduje striedavé delenie účastníkov min. do 2 
skupín, z toho vyplýva požiadavka na minimálnu rozlohu základnej výučbovej miestnosti, 
alebo ďalšej samostatnej miestnosti k základnej výučbovej, nachádzajúcej sa v blízkosti 
základnej výučbovej miestnosti, a obe miestnosti spolu budú mať min. rozlohu 65m2) 

Ďalšie nevyhnutné príslušenstvo: 

Min. jedna toaleta pánska a jedna toaleta dámska, s možnosťou umytia rúk. 

Kuchynka na prípravu rýchleho občerstvenia (káva, čaj) s rýchlovarnou konvicou.  
Sieť, aby umožnila zapojenie káblov a prepojenie  notebookov a pripojenie elektronickej 
tabule. 
 

4. DOBA POSKYTOVANIA 
Predpokladaná doba poskytovania: 10 mesiacov. 
 
 
5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY 
Predpokladaný rozsah: 10 mesiacov. 
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6. LOKALITA POSKYTOVANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Žiar nad Hronom  
 
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 
Na celý predmet zákazky. 
 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENINIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 
Neumožňuje sa. 

9. 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, na základe zohľadnenia nasledovných kritérií: 
 

- Poskytovanie predmetného typu služby 
- Lokalita Žiar nad Hronom 

 
Predpokladaná hodnota zákazky je: 6 100,00 Eur bez DPH 
Cena za služby obsahuje: 

a, poplatky za elektrickú energiu 

b, poplatky za kúrenie 

c, poplatky vodné stočné 

d, poplatky za upratovanie 

e, poplatky za opravy vzniknutých poškodení 

Lehota viazanosti ponúk do: 15. 4. 2013 

 
10. TYP ZMLUVY 
Zmluva o poskytnutí služieb 
 
 
11. KRITÉRIÁ HODNOTENIA 
 
Predmetom ponuky je predloženie: 
- Jednotkovej ceny v EUR bez DPH a tiež s DPH 
- Celkovej hodnoty služby v EUR bez DPH a tiež s DPH 
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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 

 

Položka Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Cena bez 
DPH 

Výška 
DPH 

Cena 
s DPH 
spolu 
(alebo 

konečná 
cena 

v prípade 
neplatcov 

DPH) 
Cena za jeden 
mesiac poskytnutia 
služby  

mesiac 1    

Cena za celý 
predmet poskytnutia 
služby (za celý 
predmet zákazky) 

mesiac 10    

 
Návrh na plnenie kritéria hodnotenia v zákazke - cena v Eur 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. 
 

12. PODMIENKY ÚČASTI 
a) Pre splnenie podmienok účasti je požadované: 
- oprávnenie dodávať službu 
- poskytnutie priestorov spĺňajúcich špecifikáciu  v popise služby 
 
b) Pre potvrdenie splnenia uvedených podmienok uchádzač k ponuke priloží: 
- doklad o oprávnení dodať službu (fotokópiu) 

- popis priestorov, ktoré poskytuje.  
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V popise uvedie minimálne: počet miestností, ich rozloha, ich vybavenie (stoly, stoličky, 
prístup na internet, možnosť zosieťovania počítačov, počet toaliet (možnosť umytia rúk), 
kuchynka a jej vybavenie. 

 
13. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: 
Nadácia Škola dokorán 
Dr. Janského 19/16 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovne: adresa verejného obstarávateľa, adresa 
uchádzača, označenie, „Poskytnutie služby priestory na vzdelávanie – NEOTVÁRAŤ“. 
 
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 28.02.2013 do 10:00 hod. Tento termín je 
konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je možné posielať 
elektronicky ani faxom. 
 
 
14. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
Dátum: 28. 2. 2013 
Miesto:Nadácia Škola dokorán, Dr. Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom 
Čas: 11.00 hod. 
 
 
 
 
 
V Žiari nad Hronom, 13.02.2013 
 
Spracoval: Lucia Babiaková, manažérka projektu 
 
Za obstarávateľa: PhDr. Eva Končoková, správca nadácie 

 

 


