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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 

písm. d) zákona NR SR 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“) 

predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom 

obstarávaní: 

 

VÝZVU 

                                         na predloţenie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Ţupné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Ing. Zuzana Bučeková 

Telefón: 02/20441812 

Elektronická pošta: zuzana.bucekova@upsvr.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na dodanie sluţby s názvom: 

 

„Práca s rodinou v rozvode podľa transformačnej systemickej terapie“ 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 2.400,- EUR bez DPH 

 

4. Druh zákazky a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Zákazka na dodanie sluţby 

Hlavný slovník CPV: 

Hlavný predmet: 80510000-2 Sluţby týkajúce sa odborných školení   

 

5. Opis predmetu zákazky 

1. Predmetom zákazky je zabezpečenie odborného seminára pre psychológov 

a odborných poradcov referátov poradensko-psychologických sluţieb (ďalej len 

„RPPS“) úradov práce, sociálnych vecí a rodiny „Práca s rodinou v rozvode podľa 

transformačnej systemickej terapie“.  

2. Špecifikácia predmetu zákazky:  

Odborný seminár je pokračujúcim vzdelávaním, ktoré má zabezpečiť trend sústavného 

vzdelávania a zvyšovania kvality poradenskej práce a odbornej kompetencie 

psychológov a odborných poradcov referátov poradensko-psychologických sluţieb. 

Seminár musí zahŕňať teoretické vstupy, metódy záţitkového učenia, nácvik zručností, 

supervíziu poradenských prípadov z praxe. 

Základné témy z predchádzajúcich seminárov: 

- vyuţitie modelu komunikačných pozícií pri práci s klientom na RPPS 
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- poradensko-psychologický proces s klientom – vyuţitie metafory osobného 

ľadovca 

- proces zmeny podľa transformačnej systemickej terapie 

- sochy a sochanie pri práci s jednotlivcom, párom a rodinou 

- psychologická a poradenská práca s rodinou podľa transformačnej systemickej 

terapie 

Seminár má nadväzovať na uţ realizované odborné vzdelávanie pre psychológov 

a odborných poradcov RPPS, ktoré boli uskutočnené v predchádzajúcich rokoch, aby 

tematicky a obsahovo korešpondovali. 

Cieľom seminára je oboznámiť  sa a osvojiť si nové odborné postupy pre vykonávanie 

poradenskej činnosti na RPPS. Dôraz má byť kladený na vyuţívanie nástrojov 

transformačnej systemickej terapie pri diagnostike a liečbe dopadu rozvodového 

procesu a porozvodových zmien u klientov RPPS. Dôraz má byť kladený                    

na vyuţívanie nástrojov transformačnej systemickej pri diagnostike a liečbe dopadu 

rozvodového procesu a porozvodových zmien u klientov RPPS. 

Termín realizácie seminára: 3.-5. septembra 2013/ 24 hodín 

Počet účastníkov: 30 

Miesto realizácie seminára: Zasadačka Ústredia PSVR, Ţupné námestie 5-6,                                              

Bratislava 

Zahájenie: 3. septembra 2013 9.00h 

Ukončenie: 5. septembra 2013 15.00h 

Poţiadavky na lektorov: minimálne 20 ročná odborná prax v psychologickom 

poradenstve a terapii, lektorovanie odborných seminárov z oblasti rodinnej a párovej 

problematiky, vyuţívanie postupov transformačnej systemickej terapie.  

 

6. Splnenie podmienok účasti 

 Uchádzač predloţí cenovú ponuku na predmet zákazky, ktorý je špecifikovaný v bode 

5.2 tejto Výzvy  

 Uchádzač musí s cenovou ponukou predloţiť: 

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky v zmysle     

  bodu 5 predmetnej výzvy. 

- profesijný ţivotopis 

- čestné prehlásenie o odbornej praxi 

  

7. Termín usporiadania semináru 

 Seminár poţaduje verejný obstarávateľ zrealizovať v dňoch 3.-5. septembra 2013 na adrese 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na Ţupnom námestí 5-6, 812 67 Bratislava. 

 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

a to v nasledovnej štruktúre:  

 cenu ţiadame stanoviť s poţadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle 

bodu 5.2 tejto Výzvy  

 ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa sluţby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná 

osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za 

uchádzača, alebo v jeho mene, 

 uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke,  
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 uchádzačovi sa umoţňuje predloţiť ponuku len na celý predmet zákazky v zmysle 

bodu č. 5 tejto Výzvy.  

 

9. Moţnosť predloţenia variantných riešení 

 Uchádzačom sa neumoţňuje predloţiť variantné riešenie vo vzťahu k poţadovanému riešeniu. 

 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia ponúk. 

 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 05.08.2013 do 10.00 hod. 

Poštou alebo osobne do podateľne na adresu: 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Ţupné námestie č. 5 - 6 

812 67  Bratislava  

 

Mailom na adresu:   zuzana.bucekova@upsvr.gov.sk 

 

 

Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 

alebo miesta podnikania. 

 

Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŢ - N E O T V Á R A Ť“ 

Heslo súťaţe: „Práca s rodinou v rozvode podľa transformačnej systemickej terapie“ 

 

Za včas doručenú ponuku sa povaţuje ponuka doručená do 05.08.2013 do 10.00 hod  

do podateľne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na Ţupnom námestí č. 5-6 alebo na 

vyššie uvedený email. 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najniţšej ceny. Ponuku uchádzača s najniţšou 

cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to 

znamená, ţe sa hodnotí  cena celkom (cena s DPH), ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 

Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom. 

 

12. Vyhradenie práva: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : 

1. zrušiť pouţitý postup zadávania zákazky v prípade, ţe sa zmenia okolnosti, za ktorých 

sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka 

úspešnému uchádzačovi,  

2. neprijať ani jednu ponuku v prípade, ţe predloţené cenové ponuky budú vyššie, ako je 

výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude 

pouţitý postup zrušený, 

3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, ţe ponuky nebudú zodpovedať poţiadavkám 

verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša 

uchádzač. 

 

 

V Bratislave, dňa 30.7.2013 

 

                ............................................... 

     PhDr. Zuzana Mardiaková 

      riaditeľka odboru poradensko – psychologických 

sluţieb 
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