
18892 - WYS
Vestník č. 229/2013 - 22.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO:  30794536
Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Župné námestie 5-6, Odbor verejného
obstarávania Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Habovštiaková
Telefón: +421 908274712
Email: pavolhabovstiak@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.upsvar.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.upsvar.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Procesný audit zavádzania Centier podpory profesionálnych rodičov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
25
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Procesný audit prebehne v 23 detských domovoch - DeD a v 23 Centrách podpory
profesionálnych rodičov - CPPR (v rámci BSK v 2 DeD a v 2 CPPR, v rámci SR v 21 DeD a v 21 CPPR), zapojených do
národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti - NP DEI, v Bratislavskom samosprávnom kraji
a v nasledovných mestách Slovenska (Komárno, Nitra, Trnava, Dunajská Streda, Prievidza, Púchov, Trenčín, Bytča,
Istebné, Necpaly, Banská Bystrica, Jesenské, Nová Baňa, Spišský Štiavnik, Prešov, Vranov nad Topľou, Košice, Mlnyky
Biele Vody, Remetské Hámre, Sečovce, Žakarovce.
NUTS kód: 
SK0

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky na poskytovanie služieb je zabezpečenie procesného auditu zavádzania Centier podpory
profesionálnych rodičov (ďalej iba CPPR), ktorý prebehne v 23 detských domovoch zapojených do Národného projektu
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (ďalej iba NP DEI) a v 23 CPPR, ktoré boli vytvorené pri DeD u
vybraného počtu profesionálnych rodičov, v jednotlivých krajoch SR.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 85320000-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79212000-3,  79315000-5,  98000000-3 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  27 570,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  6

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 
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III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia 
podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom a účinnom znení v čase vyhlásenia tejto súťaže (ďalej " zákon o
verejnom obstarávaní") predložením originálnych alebo úradne osvedčených dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi
a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov podľa§ 128 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia § 26 ods. 1 za každého
člena skupiny osobitne. 
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods.1
spôsobom podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 je ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní podmienok účasti výlučne postupom podľa zákona o verejnom
obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 27 ods 1, písm. d)
uchádzač preukazuje prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku celkového obratu za obdobie posledných
troch hospodárskych rokov alebo za obdobie ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti je minimálne 70 000 EUR. 
 
Uchádzač túto skutočnosť preukáže výkazom ziskov a strát ale výkazom o príjmoch a výdavkov spolu za všetky účtovné
roky (2010, 2011, 2012), resp. od začiatku podnikania. Uchádzač, ktorý z objektívnych dôvodov nedokáže preukázať
finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, môže predložiť aj iný doklad, ktorým svoje finančné a
ekonomické postavenie preukáže. Doklady predkladá ako originály alebo úradne overené fotokópie. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky: Verejný obstarávateľ túto podmienku požaduje za účelom preukázania
schopnosti a ekonomických možnosti uchádzača realizovať dodávku predmetu zákazky. Podmienka je primeraná k
spôsobe úhrad v zmluvnom plnení a k ekonomickým nárokom pri čerpaní zdrojov z fondov EÚ, v ktorom sa musí
predvídať schopnosť realizovať zákazku prvotne z vlastných zdrojov, preto je potrebné preukázať dostatočnú
ekonomickú stabilitu uchádzača. 
 
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, 
verejný obstarávateľ môže v súlade s § 27 ods. 3) zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov uznať aj iný
doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.  
 
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Uchádzač musí preukázať požadované referencie, zoznamom poskytnutých
služieb s ktorými má/mal uchádzač uzavreté zmluvy na poskytovanie služieb ako je predmet zákazky za predchádzajúce
tri roky k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk. Požadujeme predložiť minimálne 5 referencií o
zrealizovaných auditoch za posledné tri hospodárske roky ku dňu predkladania ponúk so súhrnou hodnotou zákazky
vyššou ako 30 000 EUR bez DPH. 
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Každá referencia predložená uchádzačom, ktorou sa preukazuje jeho odborná spôsobilosť musí obsahovať 
a) identifikáciu odberateľa 
b)názov a stručný opis poskytnutej služby, ktoré uchádzač zabezpečoval 
c) čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od - do ( mesiac, rok), 
c) zmluvnú cenu zmluvy/projektu v EUR bez DPH, 
d)kontaktné údaje na zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje. 
f)Predložená referencia bude podpísaná osobou zodpovednou za zmluvu/ projekt ( u odberateľa). 
Potvrdenia o uspokojivom poskytnutí služieb verejného obstarávateľa alebo odberateľa musia byť predložené v 
originálnom vyhotovení. V prípade dokladov vystavených v inej mene ako EUR prepočet na EUR sa uskutoční kurzom
ECB platným k 31.12. 2012.  
Odôvodnenie : Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa tohto bodu z dôvodu, aby uchádzač preukázal
schopnosť a praktické skúsenosti s dodávkou porovnateľných služieb ako je predmet zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

DEI 3 - 2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  19.12.2013 13:59
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  19.12.2013 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 10:00
Miesto :  Otváranie ponúk - Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava -Staré Mesto. odbor verejného obstarávania, v
zasadacej miestnosti - suterén
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie ponúk je verejné pre uchádzačov, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi z
Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej OP ZaSI).
Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Verejný obstarávateľ má uzatvorenú zmluvu o
poskytnutí NFP pod ITMS kódmi projektu 27120130537 a 27130230014.

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1. Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. 
2. V prípade skupiny § 31 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej skupina) predloží uchádzač vystavenú plnú moc pre
jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
každého člena skupiny. 
3. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry 
(prospekty a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi ponuku. Verejný obstarávateľ 
odporúča, aby záujemca všetky strany ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal. 
4.Komunikácia pri elektronickej komunikácii prostredníctvom e-mailu, bude sa uskutočňovať prostredníctvom emailovej
adresy ktorú oznámi verejnému obstarávateľovi v ponuke.  
5. Splnenie podmienky účasti možno v súlade s ust. § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní preukázať čestným
vyhlásením uchádzača. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
6. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti tykajúcich sa
osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, finančného a ekonomického postavenia
podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona o
verejnom obstarávaní, v intenciách podmienok uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 
Posúdenie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z
podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.1.1), III.1.2), III.1.3), tejto výzvy a v súlade so
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zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti môže v súlade
s § 33 ods. 6 zákona požiadať uchádzačov o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, vždy keď z
predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 
7. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku uchádzača, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne 
osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 
Súčasťou ponuky musí byť CD/DVD nosič označený názvom "Procesný audit zavádzania Centier podpory
profesionálnych rodičov s obsahom kompletnej ponuky uchádzača, ktorý bude určený na účely zverejnenia dokumentov
na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.  
Vo väzbe na zachovávanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a informáciách označených ako dôverné, uchádzač
nesprístupní tie časti dokumentov, ktoré označí ako dôverné. Dokumenty na zverejnenie musia byť dodané v súlade so
zákonom na ochranu osobných údajov. 
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní verejnú súťaž
zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo v
súťažných podkladoch a v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za
ktorých sa verejná súťaž vyhlásila a nebolo možné ich predvídať, alebo v prípade, ak Riadiaci orgán neoverí proces
verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so
žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny, uvádzané v ponukách, presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov
pridelených na predmet zákazky z európskych fondov.  
9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom 
jazyku a/alebo českom jazyku. 
10.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené výzvou na predkladanie ponúk a
súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona c. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní v platnom znení. 
11. Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných
podkladov v slovenskom jazyku: 
11.1 doručenej poštou na kontaktnú adresu : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor verejného obstarávania,
Ing. Silvia Habovštiaková, Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava -Staré Mesto, alebo 
11.2 Osobne si záujemcovia môžu súťažné podklady prevziať na základe žiadosti na adrese: Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, odbor verejného obstarávania, Župné námestie 5-6, 812 67, Bratislava -Staré Mesto v pracovných
dňoch, v pracovnom čase od: 08.00 hod. do: 14.00 hod. do lehoty podľa IV.2.2) Výzvy na predkladanie ponúk.  
11.3 V žiadosti záujemca uvedie: 
11.3.1 identifikačné údaje záujemcu, (Obchodné meno alebo názov uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania 
uchádzača), 
11.3.2 určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní alebo 
hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky; 
11.3.3 uvedenie telefonického a emailového kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú komunikáciu (formou
emailu) pre účely vysvetľovania súťažných podkladov  
11.4 Súťažné podklady sa budú zasielať v listinnej forme na adresu, uvedenú v žiadosti o ich poskytnutie.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
21.11.2013
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