
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

V Bratislave 23.08.2016 

HOMJ/8950/2016

Vec

Zadanie zákazky „Spracovanie rozvojového dokumentu mesta -  Komunitného plánu 

sociálnych služieb /KPSS/ na roky 2017 -  2021 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.

o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov,, podľa § 117 Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto ako verejný obstarávate!' v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastúpený:

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Kontaktná osoba:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Junácka 1, 832 91 Bratislava 

00 603 317 

2020887385

Mgr. Rudolf Kusý -  starosta 

Primá banka Slovensko, a.s. 

1800347007/5600

JUDr. Viera Rákociová 02/49 253 130

2. Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby



3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je spracovanie rozvojového dokumentu mesta „Komunitného plánu 

sociálnych služieb na obdobie rokov 2017 -  2021,, /ďalej len KPSS/ v súlade s platnou 

legislatívou v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov 

a v súlade s cieľmi a prioritami programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ Mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto.

Východiskom pre spracovanie Komunitného plánu je aktuálny Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja, strategické dokumenty mestskej časti, prieskumy, štatistické údaje, 

prognózy a iné.

Komunitný pián bude obsahovať minimálne:

1. Prieskum stavu sociálnych služieb v MČ Bratislava -  Nové Meto vrátane vybavenia 

materiálno-technického vybavenia týchto služieb, vzdelanostnú štruktúru zamestnancov 

poskytovateľa sociálnej služby.

2. Prieskum požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov mesta na rozvoj 

sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, ktoré 

určil zadávateľ.

3. Analýzu sociologických údajov a demografických údajov v MČ Bratislava -  Nové mesto.

4. Určenie cieľov priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode.

5. Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb, cieľov a priorít rozvoja 

sociálnych služieb na roky 2017 -  2021 s určením personálnych, finančných, 

prevádzkových a organizačných otázok.

6. Vyhodnocovanie komunitného plánu.

► V prípade potreby individuálna obhliadka na mieste opisu predmetu zákazky ◄

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 050,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predk lada jte  m ailom : vo.hom olova@ banm .sk
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Ako predmet správy treba uviesť „Komunitný plán,,

5.2. Termín obhliadky: odporúčame individuálne na mieste opisu 

Kontaktná osoba: JUDr. Viera Rákociová / 02/49 253 130/

5.3. Lehota na predloženie ponuky: 08.09. 2016 do 12:00 hod

5.4. Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.12.2016

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného 

práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo 

poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa 

poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota plnenia:

Miesto plnenia zákazky: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Lehota plnenia: podľa objednávky

8. Cena a spôsob určenia ceny:

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

ako celku a za jednotlivé položky. Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť a variantné riešenia 

sa nepripúšťajú.

Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

• Cena bez DPH

• Sadzba a výška DPH

• Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je 

platcom DPH

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

• Opis predmetu zákazky

• Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

/aktuá lny  výp is z Obchod, reg istra respektíve  ž ivnostenského  reg istra/

• Overenú fotokópiu diplomu v odbore sociálna práca aspoň u jedného zamestnanca 

zodpovedného za poskytovanie služby a proces komunitného plánovania, prípadne 

doklad, ktorý preukáže spracovanie iného KPSS

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.
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11. Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

12. Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom 

zmluvu, uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia 

podľa odseku 10., ktorí sú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi známi v čase uzavretia 

zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov 

výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

Verejný obstarávate!' a obstarávate!' zároveň, nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 

rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby, ktorých finančné zdroje 

uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo 

osoby ktorých, technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov 

výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

JUDr. Jaroslav Matovič

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
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