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Výzva na predloženie ponuky  
v rámci výberu poskytovateľa  služby prostredníctvom elektronickej aukcie 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov             
         (ďalej len „ zákon ”) a príkazu primátora č. 7/2015  - zákazka podľa paragrafu 9, ods.9 zákona 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa súťaže): 

Názov:    Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave, odbor sociálny                            
IČO:    00 313 114  
Kontaktná osoba:  Mgr. Ingrid Huňavá, - gestor technických podkladov  
                                         Ing. Ľubica Augustínová - administrátor elektronickej aukcie  
Obec (mesto):   Trnava      
PSČ:    917 71 
Ulica:    Trhová       
Číslo:    3 
Telefón:    033 / 3236 112      
Fax:    033 / 3236 400                    
Elektronická pošta:  ingrid.hunava@trnava.sk (technické podklady) 

lubica.augustinova@trnava.sk (administrátor elektronickej aukcie)  
Internetová adresa :  www.trnava.sk   

2.       Názov zákazky (služby):  
 
         Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava 2016-2020 
 
3.      Opis predmetu zákazky (služby): 
         Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej komunitný plán) bude obsahovať minimálne: 

a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v meste Trnava  vrátane vyhodnotenia 
materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry 
zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, 

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov mesta i na rozvoj 
sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, ktoré 
si určil zadávateľ 

c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v meste Trnava 
d) SWOT analýzu 
e) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode  
f) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb, cieľov a priorít rozvoja 

sociálnych služieb na roky 2016-2020 vrátane určenia personálnych podmienok, 
finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich 
realizáciu, 

g) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb 
 

 Komunitný plán musí vychádzať z nasledovných strategických dokumentov: 
1. Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 

2. Národný  program aktívneho starnutia na roky 2014-2020 

3. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 

– 2020 

4. Národný akčný plán na elimináciu a prevencie násilia na ženách 2014 – 2019 

5. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy 

6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK 

7. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TTSK 

Koučovanie a vedenie  6 pracovných skupín, spracovanie výstupov z týchto skupín. Zasadnutie každej 
z týchto  skupín sa  uskutoční  minimálne 2x, resp. podľa  potreby. 
 
4.    Miesto predmetu diela:  Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
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5.    Kódy CPV                   
Hlavný slovník :      75112100-5 
Doplnkový slovník:  

 
6.    Rozsah zákazky:     

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava 2016-2020. 
 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: 
 začiatok :          od  2.11.2015 
 ukončenie :       do 30.09.2016   

 
 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých       
sa uvádzajú:  

 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava  po dodaní vypracovaného dokumentu 
v zmysle opisu zákazky. Preddavky nebudú poskytnuté. 

9. Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :      

 Uchádzač predloží v  elektronickej forme (skenované všetky dokumenty) :                                                                                    
1. Fotokópiu  aktuálneho výpisu zo Živnostenského registra, alebo výpisu  z Obchodného 

registra, alebo dokladu o registrácii na Ministerstve vnútra SR a potvrdenie o pridelení IČO. 
2. Doklad, ktorý preukáže spracovanie iného Komunitného plánu sociálnych služieb v podobnom 

rozsahu (zmluva). 
3. Overený doklad, že členovia pracovného tímu majú skúsenosti v odbore sociálna práca 

(čestné prehlásenie). 
4. Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu druhého stupňa v odbore sociálna práca 

aspoň 1 zamestnanca zodpovedného  za poskytovanie služby a proces komunitného 
plánovania.  

                                                               
10. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 14.10.2015 
2. návrh obchodných podmienok s prílohami č.1 – opis predmetu zákazky, č.2 – Kalkulácia 

ceny služieb 
3. krycí list 

 
11. Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej 
forme a to : 

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie 
(začatie a ukončenie).   

2. prehlásenie uchádzača  

 že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými  
vyhlasovateľom,  

 že porozumel týmto súťažným podkladom,  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži 
3. ponukový rozpis služieb vo formáte docx. (word) 

4. doklady podľa bodu č. 9 v elektronickej forme 

Uvedené doklady a prílohy musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni uchádzača do termínu 
ukončenia vstupného kola ! 

 
12. Upozornenie : 

- v prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 11. nebude 
tento uchádzač prizvaný k podpisu zmluvy o dielo 

- v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ žiada uvádzať ceny vrátane DPH 
 

13.  Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie:    
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vyplnenú prihlášku zaslať najneskôr 22.10.2015 do 10:00 hod. 
           
          Vstupné kolo e-aukcie:  16.10.2015 od 09:00 hod. – 22.10.2015 do 13:00 hod. 
          Kontrolne kolo (na kontrolu požadovaných príloh, vložených záujemcami) 
      22.10.2015 od 13:00 hod. – 23.10.2015 do 9:00 hod. 
          Aukčné kolo sa uskutoční     23.10.2015 o 9:00 hod. 
  
 Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese https://trnava.proe.biz 
  
 Výzva k účasti v on-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú ste 

poskytli verejnému obstarávateľovi v žiadosti o účasť.  
 
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete 
môcť zobraziť cez pozvánku v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám bude 
zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň. 
Predmetom on-line výberového konania bude nasledovná položka: 

 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava 2016-2020 

 
UPOZORNENIE:  
1) Vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky, prípadne vysvetlenie niektorých otázok 
a nejasností je potrebné preveriť u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa a to počas trvania 
vstupného kola. 
2)  Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, 
s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší 
v poradí v súťaži ! 

 
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena (vrátane DPH)  
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy 
na predloženie ponuky. 
 

15.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
Verejný obstarávateľ                                                                    
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit 

v zmysle § 4 zákona č. 25/2006 Z. z..   
- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky 

prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet zákazky 
a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená 
(§ 46) a tiež si neprijať ani jednu ponuku ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní. 

- keďže je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa paragrafu 9 ods.9 
zákona, obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. 

- víťazný uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky podľa paragrafu 9 ods.9 zákona (prieskum trhu) nie je možné podať 
námietky v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 

dátum :    14.10.2015 
vybavuje: Mgr. Ingrid Huňavá  
         

                                                        Mgr. Ingrid Huňavá v.r.
                              vedúca odboru sociálneho                                                                                         

https://trnava.proe.biz/

