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Výzva 
na predloženie ponuky  

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v rámci 

zadania zákazky podľa ustanovenia  § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  
 

1. Identifikácia Osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní: 
Názov  :  ETP Slovensko – Centrum pre udrţateľný rozvoj 
Adresa sídla : Zemplínska 15/A, 040 01 Košice 
IČO  :  31751245 
Kontaktná osoba  :  Ing. Michaela Csalová 
Kontaktné miesto : Zemplínska 15/A, 040 01 Košice 
Telefón :  0917 179 639 
E-mail :  csalova@ke.etp.sk 

2. Názov predmetu zákazky 
Evaluácia projektu – Komunita na ceste k prosperite – doplnenie výsledkov. 

3. Miesto poskytnutia predmetu zákazky  
Zemplínska 15/A, 040 01 Košice. 

4. Stručný opis predmetu zákazky 
Minimálny poţadovaný rozsah predmetu zákazky: 
 
V nadväznosti na výstupy, získané v rámci evaluácie projektu Komunita na ceste 
k prosperite (ďalej len „Projekt“), publikovanej ako “Evaluácia projektu „Komunita na ceste 
k prosperite‟”, vypracovanej spoločnosťou ERUDIO, s.r.o. zo dňa 30. júna 2015, 
zverejnenej v sekcii Dokumenty na webovej stránke www.etp.sk:    

 Vyhodnotiť a porovnať školské výsledky ţiakov v prvom ročníku školskej 
dochádzky (ţiaci prvých a nultých tried) základných škôl (ďalej „ZŠ“) v obciach 
zapojených do Projektu nasledovne: 

o  ţiaci, ktorí pred nástupom do ZŠ navštevovali materské školy 
o  ţiaci, ktorí absolvovali minimálne 50% výučby v predškolských kluboch 

organizovaných v komunitných centrách (ďalej „KC“) Projektu  
o  ţiaci, ktorí nenavštevovali predprimárne vzdelávanie 

a to za oba školské roky 2012/2013 a 2013/2014;  

 Uskutočniť analýzu dát o školských výsledkoch a pravidelnosti školskej 
dochádzky vo vzorke 200 ţiakov druhého stupňa ZŠ (ďalej len „vzorka žiakov“), 
ktorí mali najviac účastí na troch vzdelávacích aktivitách: 1) Finančné 
vzdelávanie, 2) Zdravotná osveta a 3) Nové horizonty  a v 4) Mentorskom 
programe v komunitných centrách v obciach Košice-Šaca, Krompachy, Moldava 
nad Bodvou, Ostrovany, Rankovce, Rudňany, Sabinov, Spišské Podhradie, Stará 
Ľubovňa, Veľká Ida, za školský rok 2014/2015; 

 Vyhodnotiť úspešnosť ţiakov 8. a 9. ročníkov zo vzorky žiakov pri prijímacích 
pohovoroch na stredné školy v nadväznosti na ich účasť v Mentorskom 
programe;  

 Vyhodnotiť školské výsledky ţiakov zo vzorky žiakov, ktorí pokračujú vo 
vzdelávaní na SŠ, a to: 

o priemernú známku ţiaka na koncoročných vysvedčeniach a  
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o počet neospravedlnených hodín za všetky roky štúdia na SŠ;  

 Uskutočniť a vyhodnotiť štruktúrované rozhovory s rodičmi a pedagógmi ţiakov 
zo vzorky žiakov, ktorí pokračujú vo vzdelávaní na stredných školách so 
zameraním sa na potreby ţiakov a úlohu mentora pri výchove a vzdelávaní 
ţiakov z MRK; 

 Zhodnotiť dopady mediácie pracovnej integrácie u tých klientov Projektu, ktorým 
bola poskytnutá táto sluţba na dlhodobú zamestnanosť; 

 Zhodnotiť dopady projektov (i) svojpomocnej výstavby rodinných domov 
v Rankovciach, (ii) Sporiaceho projektu a (iii) Mikropôţičkového projektu na: 

o  zmenu kvality bývania klientov zapojených do projektov (i), (ii) a (iii),   
o  zmeny vo verejných politikách zameraných na oblasť bývania obyvateľov 

MRK reflektujúce zistenia a odporúčania projektov (i), (ii) a (iii), 
o  školské výsledky a účasť na aktivitách KC u ţiakov zo vzorky  žiakov, 

ktorých rodičia boli zapojení do projektu/projektov (i), (ii) a/alebo (iii) 
v porovnaní so školskými výsledkami ţiakov zo vzorky žiakov, ktorých 
rodičia neboli zapojení do projektu/projektov (i), (ii) a/alebo (iii), a to 
v nasledovných obciach: Ostrovany, Rankovce, Rudňany, Sabinov, 
Spišské Podhradie a Stará Ľubovňa,  

o  zamestnanosť klientov zapojených do projektu/projektov (i), (ii) a/alebo 
(iii);   

 Zhodnotiť zmeny vo verejných politikách v opatreniach na predchádzanie a 
riešenie sociálnej exklúzie detí a mládeţe, reflektujúce zistenia a odporúčania 
Projektu, porovnaním verejných politík schválených pred júlom 2011 (termín 
predloţenia Projektu) s verejnými politikami schválenými ku koncu roka 2015; 

 Porovnať počet pracovných miest vytvorených v rámci Projektu s počtom 
udrţaných pracovných miest v KC po skončení realizácie Projektu vo všetkých 
obciach zapojených do Projektu. 

 
Klasifikácia predmetu zákazky podľa Hlavného slovníka verejného obstarávania: 
79419000-4 Hodnotiace a konzultačné sluţby  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 10.000 eur s DPH. 

5. Rozsah ponuky  
Ponuka musí byť predloţená na celý predmet zákazky.  

6. Lehota viazanosti ponúk 
Ponuka bude platná do: 30.09.2015. 

7. Dodacie a obchodné podmienky  
7.1. Termín dodania: do 15.12.2015.  
7.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o vytvorení diela uzavretá podľa § 

536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

7.3. Zmluva o dielo bude platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke ETP 
Slovensko: www.etp.sk.  

7.4. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe skutočne 
zrealizovaných a verejným obstarávateľom prevzatých sluţieb na základe faktúry 
vystavenej poskytovateľom, ktorá bude obsahovať náleţitosti stanovené právnymi 
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predpismi pre daňové doklady. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia. Zálohová 
platba nebude poskytnutá. 

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
8.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke, bude vyjadrené v eurách zaokrúhlená na dve desatinné miesta (€).  
8.2. Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR  

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách. 

8.3. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady a hotové výdavky uchádzača 
vynaloţené pri plnení jeho záväzkov stanovených v zmluvných podmienkach v rozsahu 
podľa tejto  výzvy. 

8.4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zloţení: 

8.1.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
8.1.2 sadzbu DPH v %, 
8.1.3 suma DPH, 
8.1.4 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

8.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, ktorá 
bude cenou konečnou. Na skutočnosť, ţe nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

9. Podmienky účasti a obsah ponuky 
9.1. Uchádzač je povinný predloţiť vo svojej ponuke: 

9.1.1. fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky (nemusí byť 
úradne osvedčená) 

9.1.2. alebo fotokópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní,  

9.1.3. minimálne jednu  referenciu alebo potvrdený dôkaz o plnení zmluvy, a to v oblasti 
evaluácie projektu alebo projektov, ktoré sa realizovali v marginalizovaných 
rómskych komunitách za posledné tri kalendárne roky (2014,2013,2012). 

9.2. Úspešný uchádzač je povinný predloţiť: 
9.2.1. doklad o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky (originál alebo úradne 

osvedčenú kópiu) alebo úradne osvedčenú kópiu o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

9.3. Obsah ponuky: 
9.3.1. ponuka  vypracovaná  v súlade s touto výzvou musí byť podpísaná štatutárnym 

zástupcom  uchádzača alebo osobou konať za uchádzača s odtlačkom pečiatky 
uchádzača, 

9.3.2. doklady podľa bodu 9.1 tejto výzvy, ktoré predloţí uchádzač ako Prílohu č. 1 
k ponuke.  

10. Lehota na predloženie ponuky  
Ponuka a všetky doklady podľa bodu 9 tejto výzvy musí byť predloţená v uzavretom obale 
označenom heslom „Neotvárať - ponuka  - Evaluácia“ najneskôr do 31.8.2015 do 
12.00 hod. osobne alebo poštou na adresu: 
 
Adresa na doručenie poštou: 
ETP Slovensko – Centrum pre udrţateľný rozvoj 
Zemplínska 15/A 
040 01 Košice  



 

 

 
 
PROGRAM ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE 
     SWISS-SLOVAK COOPERATION PROGRAMME 

 

ETP  Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Zemplínska 15/A, 040 01  Košice 
tel.: 055 – 728 88 56, 055 – 728 88 58,  fax: 055 – 728 88 57, email: etp@ke.etp.sk, www.etp.sk 

IČO: 31751245, DIČ: 2020922794, Bankové spojenie: SK2431000000004350179117 Sberbank Slovensko, a.s. 

ETP SLOVENSKO 
CENTRUM PRE UDRŢATEĽNÝ ROZVOJ 

 

  

 
Adresa na osobné doručenie: 
ETP Slovensko – Centrum pre udrţateľný rozvoj 
Zemplínska 15/A 
040 01 Košice 
 
Ponuka predloţená po uplynutí lehoty na predkladanie nebude prijatá a bude vrátená 
uchádzačovi neotvorená. 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní  bude vyhodnocovať  ponuky na základe 
určeného kritéria, ktorým je najnižšia cena s DPH. V prípade, ak všetky ponuky k 
zákazke zadanej v zmysle tejto výzvy predloţia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, 
ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade predloţenia ponuky čo i 
len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, Osoba podľa  § 7 zákona o verejnom 
obstarávaní vyhodnotí všetky predloţené ponuky takým spôsobom, ţe budú porovnávané 
ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (pri neplatiteľoch DPH).  

12. Vyhodnotenie ponúk 
Do hodnotenia ponúk podľa určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí 
uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 9 tejto výzvy a dodrţia všetky 
poţiadavky Osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky a obsah 
ponuky uvedené v tejto výzve.  
 
Z uchádzačov, ktorí budú zaradení do hodnotenia, bude úspešným ten uchádzač, ktorý 
ponúkol najniţšiu cenu za  predmet zákazky. Ostatní uchádzači budú neúspešní.  
 
Po vyhodnotení predloţených cenových ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne 
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, ţe jeho ponuku prijíma. 
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, ţe neuspel a oznámi mu aj dôvody neprijatia jeho 
ponuky.  
 
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu Osoby podľa § 7 
zákona o verejnom obstarávaní o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní nie je moţné podať 
námietky. 
 
 

So srdečným pozdravom 
 

  
Ing. Slávka Mačáková, PhD. 

 


