Prieskum trhu
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov zákazky:
Vzdelávacie sociálno-manažérske kurzy a kurzy pre pracovnú terapiu
v rámci realizácie projektu
„Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa (osoba podľa § 7 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov):
Gréckokatolícka charita Prešov
Zastúpený: PhDr. Peter Valiček, riaditeľ
Adresa: Hlavná 2, 080 01 Prešov
IČO: 35514388
e-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk
profil: www.gkcharita-po.sk

2.

Opis predmetu zákazky
Špecifikácia kurzov:
-

-

manažérsky tréning – 2 osoby
efektívne riadenie výroby – 1 osoba
strategický manažment – 1 osoba
presvedčivá prezentácia – interný predaj – 1 osoba
kurz trénovania pamäte (mozgový tréning) – 3 osoba
špecializačný kurz pre ZŤP na zmenu soc. prostredia (príprava na podporované bývanie v
kontexte podporovaného bývania) – 2 osoby
tréning soc. - komunikačných zručností – 2 osoby
výcvik inštruktora sociálnej rehabilitácie – 1 osoba
kurz posunkového jazyka – 1 osoba
kurz Braillovho písma – 1 osoba
zvládanie záťažových situácií – 5 osôb
terapeutické techniky:
kurz dramatoterapie – 1 osoba

kurz muzikoterapie – 1 osoba
kurz ergoterapie – 1 osoba
kurz manažmentu dobrovoľníkov so ZŤP – 1 osoba
kurz tkania kobercov pre klientov so ZŤP – 2 osoby
hrnčiarsky kurz pre klientov so ZŤP – 2 osoby
kurz ochrany práv občanov so ZŤP – 4 osoby
PC kurz pre občanov so ZŤP – 4 osoby
kreatívne kurzy:
výroba sviečok, sviečková misa, váza – 2 osoby
textilné techniky - 2 osoby

3.

Miesto poskytnutia služby: Stará Ľubovňa, Štúrova 5, Letná 7

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: 8.569,67 € bez DPH

5.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

Súčasťou ponuky musí byť doklad o oprávnení poskytnúť službu, ktoré sú predmetom
zákazky (doklad nemusí byť úradne overený).
6.

Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

7.

Lehoty na poskytnutie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy: do 03/2016

8.

Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu
pridelených obstarávateľovi a zo štátneho rozpočtu. Obstarávateľ neposkytne preddavky.
Faktúry budú uhradené až po poskytnutí služby.

9.

Lehota na predloženie ponuky: 26.11.2013 do 10:00 hod.

10.

Predloženie ponuky:
Ponuku uchádzač musí predložiť v písomnej (listinnej) forme, poštou alebo osobne, v
lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.
Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku predložiť v uzavretom obale s označením: „Ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Cenu uchádzač uvedie nasledovne:
cena za celý predmet zákazky
cena bez DPH
sadzba dane ............... %
cena konečná s DPH
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní).

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena za poskytnutú službu v € s DPH.

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.
Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá až po odkontrolovaní dokumentácie
z verejného obstarávania Riadiacim orgánom.
V Prešove, 19.11.2013
PhDr. Peter Valiček
riaditeľ

