
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Fond sociálneho rozvoja
Vnútroštátne identifikačné číslo:  30854687
Špitálska 4, 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Fond sociálneho rozvoja 
Kontaktná osoba: Alica Goldová
Telefón: +421 220431100
Fax: +421 2462528
Email: alica.goldova@fsr.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Sociálna starostlivosť

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Vzdelávanie a supervízia pre odborných pracovníkov v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca
v obciach

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  24
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Územie Slovenskej
republiky
Kód NUTS:SK

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zabezpečenie poskytovania vzdelávania a supervízie pre TSP/ATSP (zamestnancov obcí), ktorí sú financovaní z NP TSP a
zároveň vzdelávanie a supervízie pre zamestnancov FSR, ktorí vykonávajú v rámci NP TSP odborné aktivity

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80000000-4 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Zabezpečenie poskytovania vzdelávania a supervízie pre TSP/ATSP (zamestnancov obcí), ktorí sú financovaní z NP TSP a
zároveň vzdelávanie a supervízie pre zamestnancov FSR, ktorí vykonávajú v rámci NP TSP odborné aktivity.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  991 500,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
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Opcie:  Nie
II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní

Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie
II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE

Obdobie:  lehoty uskutočnenia
Začatie:  25.03.2014
Ukončenie:  30.10.2015

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 29 745 EUR. Ďalšie informácie týkajúce sa zloženia zábezpeky
sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, NP Terénna sociálna
práca v obciach. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby, úhrada faktúry bude vykonaná v lehote do 30 dní odo
dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V súlade so znením zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Áno
Opis osobitných podmienok:  Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu/overovania
súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami
v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon), ktoré uchádzač preukazuje
v súlade so zákonom a použitím výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 (zverejnené:
internetová stránka Úradu pre verejné obstarávanie). 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.  
 
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie
vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže
byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické
postavenie:  
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, všetkých bánk (aj zahraničných) v ktorých má uchádzač účty,
ktorým banka potvrdzuje, že:  
účet uchádzača nebol v rokoch 2010 až 2012 a taktiež nie je ani v súčasnosti v nepovolenom debete,  
účet uchádzača nebol v rokoch 2010 až 2012 a ani nie je v čase predkladania ponuky predmetom exekúcie,  
uchádzač v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár.  
Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje potvrdenie bánk, v ktorých má uchádzač vedené účty z dôvodu preukázania, že
úspešný uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva, nemá finančné problémy a bude schopný plniť požadovaný
predmet zákazky. 
§ 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti 
Odôvodnenie: podľa § 32 ods. 6 zákona - požiadavka predložiť prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske
roky je primeraná, verejný obstarávateľ si touto podmienkou overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača,
jeho platobnú schopnosť. Podmienka vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným
partnerom, s cieľom vyhnutia sa riziku pri plnení si budúceho zmluvného záväzku. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych
dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ v zmysle § 27 ods. 3
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zákona uzná aj iný rovnocenný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie ak ním preukázateľne
dokladuje požadované skutočnosti. Verejný obstarávateľ prijme aj ekvivalentný doklad používaný v členských krajinách
EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Pri § 27 ods. 1 písm. a) 
- vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, všetkých bánk (aj zahraničných), uchádzač predloží v originálnom
vyhotovení alebo úradne overenú fotokópiu tohto dokladu, ktoré nesmú byť vydané skôr ako tri mesiace ku dňu
určenému na predkladanie ponúk. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného alebo ekonomického postavenia spoločne. V prípade, že vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky nie je predložené v slovenskom jazyku, uchádzač predloží aj jeho preklad do slovenského jazyka
okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
 
Pri § 27 ods. 1 písm. d) 
- uchádzač predloží na samostatnom liste prehľad o celkovom obrate za požadované roky 2010, 2011, 2012 podpísaný
štatutárnym zástupcom. V prípade ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade
uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR.  
Vyžadovaný celkový obrat musí byť minimálne vo výške 1.500.000,00 EUR bez DPH (slovom: jedenmiliónpäťstotisíc
EUR) kumulatívne za požadované obdobie rokov 2010, 2011, 2012 spolu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene
prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB v deň zverejnenia tejto výzvy na predkladanie
ponúk. Zároveň sa požaduje pre jednoznačné vyhodnotenie celkového obratu v prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá
vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát, za roky 2010, 2011, 2012, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie
jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2010, 2011, 2012, za ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Všetky účtovné výkazy musia byť predložené
ako kópie overené miestne príslušným správcom dane.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
§ 28 zákona o verejnom obstarávaní 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na
dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť
zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a
technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (2010,
2011 a 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom  
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,  
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
o ich poskytnutí.  
V prípade predloženia vyhlásenia uchádzača o poskytnutí služieb, uchádzač uvedie aj dôvod prečo nemohol získať
potvrdenie od odberateľa, ktorý nie je verejným obstarávateľom. 
Uchádzač v ponuke predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
zoznamom zrealizovaných dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v zmysle § 28 ods.1 písm. a). 
Uvedenú podmienku uchádzač môže splniť spôsobom uvedeným v § 28 ods. 2 zákona. 
Odôvodnenie: Primerane stanovené k predpokladanej hodnote zákazky. Potreba vyplýva z rozsahu predmetu zákazky,
aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom v
požadovanom rozsahu a kvalite. 
 
§ 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby 
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom
nasledujúcich garantov a lektorov, ktorí zabezpečia, aby vecné plnenie zmluvy zo strany záujemcu bolo v súlade s
predmetom zmluvy. 
Uvedení garanti a lektori musia spĺňať nižšie požadované kvalifikačné predpoklady: 
Garanti:  
1. Garant pre vzdelávanie v oblasti odborného vzdelávania odborných pracovníkov, regionálnych koordinátorov Tsp, TSP
a ATSP 
Požadovaný počet garantov: 3 
Požadované vzdelanie: minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v oblasti humanitných vied alebo vysokoškolské
vzdelanie II. Stupňa a doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu Lektorských zručností (doložiť dokladom o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní v oblasti humanitných vied alebo dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a dokladom o
absolvovaní akreditovaného kurzu Lektorských zručností) a minimálne 7-ročná lektorská prax v oblasti vzdelávania
zameraného na základy sociálnej práce, metódy sociálnej práce, etapy sociálnej práce, terénna sociálna práca,
(východiská, prístupy, metódy, špecifiká, patologické javy, sociálne vylúčené komunity), komunikačné zručnosti (doložiť
životopisom) a predloženie referenčného zoznamu 15 vzdelávacích aktivít zameraných na sociálnu prácu a komunikačné
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zručnosti v posledných troch rokoch. Referenčný zoznam bude uvedený v životopise. 
2.Garant pre zabezpečenie supervízie pre odborných pracovníkov, regionálnych koordinátorov Tsp, TSP a ATSP. 
Požadovaný počet garantov: 3 
Požadované vzdelanie: minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v oblasti psychológie alebo andragogiky (doložiť
dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní), doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu Supervízie a minimálne 5-
ročná prax v oblasti poskytovania individuálnych a skupinových supervízií v oblasti pomáhajúcich profesií (doložiť
životopisom) a predloženie zoznamu (t. j. mená ľudí alebo názvy organizácií, ktorým boli poskytnuté služby supervízie
minimálne počas piatich rokov za obdobie predchádzajúcich desiatich rokov k dátumu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk . Poznámka: nie je podmienkou, aby roky nasledovali za sebou. Komisia uzná iba kalendárny rok, v ktorom
supervízor poskytoval supervíziu v minimálnom rozsahu 24 hodín.  
Lektori: 
Požadovaný počet lektorov pre časť: Vzdelávanie v oblasti odborného vzdelávania odborných pracovníkov, regionálnych
koordinátorov Tsp, TSP a ATSP: 10 
(predloženie menného zoznamu) 
Požadované vzdelanie: minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti sociálnej práce, psychológie, andragogiky,
alebo iných príbuzných vedných odborov (doložiť dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní) a minimálne 5-ročná
lektorská prax v oblasti vzdelávania komunikačných zručností alebo motivačných zručností alebo sociálno-
psychologických kurzov (doložiť životopisom) a predloženie referenčného zoznamu minimálne 5 vzdelávacích aktivít
alebo poradenských aktivít so zameraním na požadované oblasti alebo niektorú z nich v posledných troch rokoch.
Referenčný zoznam bude uvedený v životopise. 
Supervízori: 
Požadovaný počet supervízorov pre časť supervízie pre odborných pracovníkov, regionálnych koordinátorov Tsp, TSP a
ATSP: 15  
Uchádzač predloží doklad o ich najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu Supervízie
a vyplnenú tabuľka zoznam supervidovaných (t. j. mená ľudí alebo názvy organizácií, ktorým boli poskytnuté služby
supervízie minimálne počas piatich rokov za obdobie predchádzajúcich desiatich rokov k dátumu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk .  
Poznámka: nie je podmienkou, aby roky nasledovali za sebou. Komisia uzná iba kalendárny rok, v ktorom supervízor
poskytoval supervíziu v minimálnom rozsahu 24 hodín.  
Profesijný životopis garanta, lektora a supervízora musí obsahovať:  
a) titul, meno a priezvisko, štátna príslušnosť príslušného experta,  
b) vzdelanie t. j. inštitúcia, rok ukončenia, dosiahnutý najvyšší stupeň  
vzdelania/diplomy, absolvované školenia,  
c) história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia)  
d) odborné skúsenosti (názov projektu, obdobie rok od do, odberateľ, pozícia na  
projekte, popis referencie/ projektu),  
e) čestné vyhlásenie experta o pravdivosti údajov uvedených v životopise, f)dátum a  
podpis experta. Súčasťou požadovaných dokladov musí byť aj doklad o najvyššom  
dosiahnutom vzdelaní a v prípade supervízie aj doklad o absolvovaní  
akreditovaného kurzu Supervízora. 
Odôvodnenie: Podmienka účasti je vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti v
súlade s § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní.  
Odborná úroveň pracovníkov, ktorí zabezpečujú výkon terénnej sociálnej práci, ale najmä pracovníkov, ktorí koordinujú
ich činnosť na regionálnej a ústrednej úrovni je na takom stupni, ktorý pokrýva poznatky a vedomosti absolventa II.
stupňa VŠ. Z hľadiska naplnenia cieľov NP, najmä potreby zvýšenia efektivity realizovaných opatrení v oblasti sociálnej
práce a služieb starostlivosti podmienených špecifickou situáciou sociálne vylúčených skupín, charakteristických vysokou
mierou závislosti na sociálnej sieti, nízkou mierou záujmu, aktivity a sebestačnosti a potrebou špecifického,
individuálneho a adresného prístupu v rámci realizovaných intervencií je nevyhnutné aby garanti zabezpečujúci odbornú
úroveň celého procesu vzdelávania a supervízie pristupovali k danej problematike s pozícií najnovších poznatkov, ktorých
autormi sú oni sami na báze svojich dlhoročných skúseností a práce vo vedeckovýskumnej oblasti, ktorú sami
vykonávajú. Z tohto hľadiska obstarávateľ vyžaduje II. stupeň vysokoškolského vzdelania, ktorý zaručuje samostatnú
vedecko výskumnú činnosť v danej oblasti.  
Stanovenie týchto podmienok účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadňuje povahu, rozsah a
zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaných dokladov je možné primerane zistiť skúsenosti uchádzačov pri realizovaní
dodávok služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, ako aj či má k dispozícii
dostatočné kapacity na poskytovanie služby. Požadovaná hodnota minimálneho objemu služby je vzhľadom k
predpokladanej hodnote zákazky primeraná. 
Doklady týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sa predkladajú ako originály alebo úradne overené fotokópie. 
§ 28 ods.1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní: uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo
záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje uviesť podiel a názvy subdodávateľov z dôvodu potreby zabezpečenia
plynulej realizácie predmetu zákazky v rámci príslušného regiónu, v dôsledku čoho bude potrebné v tom istom momente
zabezpečiť realizáciu vzdelávacích aktivít na viacerých miestach v rámci SR.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 

4/6



Pri § 28 ods. 1 písm. a)  
- podmienka bude splnená, ak uchádzač predloží zoznam vzdelávacích aktivít (vzdelávanie dospelých) za predchádzajúce
tri roky (2010,2011 a 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov celkom v minimálnom objeme 1.000.000,00
EUR bez DPH ( za všetky tri roky spolu 2010, 2011 a 2012). Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej
mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31. 12. priemerného kurzu roku (priemerná hodnota
výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru za ukončený rok), ktorého sa údaj týka. 
V zozname poskytnutých služieb bude uvedené: 
1.názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesto podnikania, 
2.stručný opis predmetu plnenia, 
3.uhradená cena za dodanú službu v EUR s DPH, 
4.obdobie od .... do dodania služby, 
5. meno a priezvisko, telefonický, e mailový kontakt na osobu verejného obstarávateľa, resp. odberateľa pre potreby
overenia údajov o dodanej službe.  
Prílohou tohto zoznamu budú písomné potvrdenia verejných obstarávateľov/odberateľov vystavené na základe
písomných žiadostí žiadosti uchádzača. 
 
Zoznam bude potvrdený osobou oprávnenou konať za uchádzača (štatutárnym orgánom, resp. splnomocnenou osobou).
Jednotlivé referencie potvrdené odberateľmi budú predložené ako originály alebo úradne overené kópie. Požaduje sa,
aby referencie obsahovali názov a sídlo odberateľa, čas plnenia projektu/zmluvy, hodnotu realizovanej zákazky, tel. číslo
a meno zamestnanca odberateľa, kde je možné si tieto údaje overiť. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť pravdivosť uvedených údajov. 
Pri § 28 ods. 1 písm. k) 
- uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom/ subdodávateľmi max. 50
% vo finančnom vyjadrení, ako aj obchodné mená a sídla jednotlivých subdodávateľov pre konkrétnu vzdelávaciu
aktivitu a súčasne priloží od každého subdodávateľa doklad podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
písomnú zmluvu uzavretú s touto osobou, obsahujúcou záväzok, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije
elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní na zostavenie poradia tých ponúk, ktoré boli
vyhodnotené v rámci prvotného úvodného vyhodnotenia. Podmienky pre vykonanie elektronickej aukcie sú uvedené v
súťažných podkladoch.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

3698/2013
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 237-412132
z:  06.12.2013

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.02.2014 11:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  20.02.2014 11:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
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SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  29.08.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  20.02.2014 14:00
Miesto:  Špitálska 27, 814 55 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, NP
Terénna sociálna práca v obciach

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú 24 hodín denne zverejnené na internetovej stránke riadiaceho orgánu - MPSVR SR v časti -
ministerstvo/verejné obstarávanie/ súťažné podklady http://195.49.189.3/index.php?SMC=1&id=19210#maincontent.
Stiahnuť si ich je možné po vyplnení stručného formulára, (dôraz na správnosť zadania e-mailovej adresy!), na ktorú
Vám obratom bude zaslaný link kde sa nachádzajú súťažné podklady a do budúcna všetky prípadné vysvetľovania SP a
pod. (link je preto vhodné si uchovať). Odporúčame vyplniť formulár aj v prípade že sa k súťažným podkladom
dostanete z iných zdrojov, aby verejný obstarávateľ mal o Vás vedomosť a vedel Vám prípadné vysvetlenia v ďalšom
procese verejného obstarávania posielať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z
predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa. 
Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom
obstarávaní. Doklady odporúča verejný obstarávateľ pevne zviazať, očíslovať a parafovať štatutárnym zástupcom alebo
osobou splnomocnenou štatutárnym zástupcom. 
Uchádzač musí v referenčných listoch/potvrdeniach uviesť finančnú hodnotu v EUR. Ak je v referenčnom liste/potvrdení
uvedená iná mena ako EUR, prepočet môže byť dopísaný do referenčného listu/potvrdenia ručne perom (prepočet
kurzom uvedenej meny k mene euro, platným 31.12. daného roka. (Platný kurz na prepočet uvedenej meny do meny na
vyhodnotenie ponúk je daný zverejneným kurzovým lístkom NBS v uvedený deň.)

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Fond sociálneho rozvoja 
Vnútroštátne identifikačné číslo:  30854687
Špitálska 4, 6 , 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Telefón: +421 220431100
Email: alica.goldova@fsr.gov.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.fsr.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.12.2013
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