
01255 - WYS 
Vestník č. 23/2012 - 3.2.2012 

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Svidník

IČO: 00331023

Poštová adresa: Sovietskych hrdinov 200/33

PSČ: 08901

Mesto/obec: Svidník

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Svidník, Sovietskych
hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan

Mobil: +421 908369501

Telefón: +421 547521332

Fax: +421 547522394

E-mail: cepan@svidnik.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.svidnik.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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Iný verejný obstarávateľ

samospráva

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Lektori projektu: Komunitné centrum - prahový program

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,



dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby.

Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 24.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Svidník

NUTS kód:

SK041.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Zabezpečenie lektora na prednášky v oblasti sociálno-
psychologických javov pre projekt: Komunitné centrum - prahový
program v rozsahu 750 hod. V rámci projektu sa uskutoční 10 školení,
každé v rozsahu 75 hod. Zabezpečenie lektora na pedagogicko-
poradenské prednášky pre projekt: Komunitné centrum - prahový
program v rozsahu 1000 hod. V rámci projektu sa uskutoční 10
školení, každé v rozsahu 100 hod.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80400000-8. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Prednášky v oblasti sociálno-psychologických javov pre projekt:
Komunitné centrum - prahový program, v rozsahu 750 hod. V rámci
projektu sa uskutoční 10 školení, každé v rozsahu 75 hod. v
predpokladanej sume do 9375,00 EUR. Pedagogicko-poradenské
prednášky pre projekt: Komunitné centrum - prahový program, v
rozsahu 1000 hod. V rámci projektu sa uskutoční 10 školení, každé v
rozsahu 100 hod. v predpokladanej sume do 12500,00 EUR

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 21875,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 16

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti



uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. predložením
originálnych dokladov alebo úradne overených kópií týchto dokladov
spôsobom uvedeným v § 26 ods. 2 písm. e) resp. ods. 3, resp. ods. 4
citovaného zákona. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne
osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Záujemca podľa § 28 ods. 1 písm. g)
zákona č. 25/2006 Z.z: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie
služby

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Odôvodnenie podmienky: Uchádzač musí preukázať, že osoby
poverené riadením poskytnutia služby majú zodpovedajúcu odbornú
prax a kvalifikáciu. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti technické alebo odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase
predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 28 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní

III.1.4. 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 
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 
200/2012

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k



dokumentom

Dátum: 13. 2. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 22. 2. 2012. Čas: 11.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 22. 2. 2012. Čas: 11.00 h. 

Miesto: Mestský úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01
Svidník, kancelária č.227, II. poschodie

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok
s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v
termíne na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže
byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na
jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu
na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou výpisu
z obchodného alebo živnostenského registra. Poverený zástupca
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na
zastupovanie a kópiou výpisu z obchodného alebo živnostenského
registra.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia - výzva: OP ZaSI FSR
2009/2.1./07

VI.2. Ďalšie informácie 
1. Delenie predmetu zákazky: áno (na dve časti podľa prednášok
lektorov). 2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. 3. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
1. 2. 2012


