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Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: MIESTO POD SLNKOM n.o.
IČO: 31256511
Poštová adresa: Hlavná 68
PSČ: 04001
Mesto/obec: Košice-Staré Mesto
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Ing. Eva Bitarovská, Nám. sv. Egídia
42/97, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba: Ing. Eva Bitarovská
Mobil: +421 905733812
Telefón: +421 556250151
E-mail: bitar@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.miestopodslnkom.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
http://www.miestopodslnkom.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
nezisková organizácia
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 7.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Vzdelávanie spolupracovníkov neziskovej organizácie Miesto pod

slnkom
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: Košice, Hlavná 68
NUTS kód:
SK042.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Komplexné vzdelávacie služby za úcelom zvýšenia odbornej
kvalifikácie osôb spolupracujúcich s NO Miesto pod slnkom obsahujú:
a) vzdelávanie 1. cast zákazky: Andragogické minimum 2. cast
zákazky: Mediácia - odborná príprava mediátora 3. cast zákazky:
Napredovanie- tréning facilitátorov - nadstavba 4. cast zákazky:
Skupinová sociálna práca b) služby pre úcastníkov vzdelávania
poskytnutie ucebných materiálov a pomôcok - sada pre jedného
úcastníka pozostáva z odbornej publikácie, resp. vlastných študijných
materiálov a písacích potrieb
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
1.cast: Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých
Rozsah kurzu: min. 100 hodín Pocet úcastníkov: 5 2.cast: Mediácia odborná príprava mediátora Rozsah kurzu: min. 100 hodín Pocet
úcastníkov: 12 3.cast: Napredovanie tréning facilitátorov - nadstavba
Rozsah tréningu: min. 50 hodín Pocet úcastníkov: 10 4.cast:
Skupinová sociálna práca Rozsah tréningu: min. 120 hodín Pocet
úcastníkov: 15
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 15410,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 9

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: 1.1 Záujemca musí preukázať splnenie
podmienok účasti podľa § 26 ods.1, písm. d) a f) zákona c. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 1.2
Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti predložením
dokladov podľa § 26 ods. 2, písm. c) a e), resp. predložením
potvrdenia úradu podľa § 128 zák. c. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov. 1.3 Uvedené dokumenty
predloží uchádzač ako originály alebo notársky overené kópie.
Platnosť a aktuálnosť dokladu o oprávnení poskytovať službu bude
overená podľa právnej formy uchádzača v aktuálnom živnostenskom
alebo obchodnom registri zverejnenom na internete. 1.4 Ak záujemca
nemá sídlo v SR môže postupovať v súlade s §26, ods. 3 a 4 Zákona
c.25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 2.1 V súlade s § 27 ods.1 písm. d) a §27
ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verenom obstarávaní v znení
neskorších predpisov záujemca musí splniť podmienku o dosiahnutí
ročného obratu vo výške min. 20000.- EUR za každé z posledných
troch ukončených zdaňovacích období, t.j. za hospodárske roky 2009,
2010 a 2011, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti. Zdôvodnenie podmienky:
Verejný obstarávateľ požaduje získať spoľahlivého obchodného
partnera, ktorý je schopný zabezpečiť finančné zdroje na plnenie
predmetu zákazky a svoje záväzky si plní riadne a včas. Vzhľadom na
spôsob financovania oprávnených výdavkov projektu je potrebné
zabezpečenie finančnej stability dodávateľskej vzdelávacej inštitúcie.
2.2 Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač
preukazuje prehľadom o dosiahnutom obrate podpísaným
štatutárnym zástupcom uchádzača. Znamená to, že uchádzač o
dodávku zákazky poskytne prehľadnú tabuľku o obrate za jednotlivé
predošlé tri roky. 2.3 Uchádzač môže v zmysle § 27 ods. 2 na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Sú
uvedené v časti III.1.2.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Vzhľadom na špecifikáciu predmetu

zákazky a fakt, že sa jedná o preškolenie osôb pracujúcich so
sociálne vylúčenými osobami, uchádzač požadovanú technickú a
odbornú spôsobilosť preukáže: 3.1 v súlade s §28, ods.1, písm. d) ak
ide o poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a opatrení
použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Konkrétne pre zabezpečenie kvality vzdelávania v teoretickej časti
vyžadujeme používanie dataprojektora s potrebnými zariadeniami
(alebo iných porovnateľných technických zariadení) na premietanie
prezentácií, tabule a študijných materiálov pre účastníkov
vzdelávania. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač čestným
prehlásením o tom, že disponuje uvedenými didaktickými
prostriedkami a zaväzuje sa poskytnúť študijné materiály pre
účastníkov vzdelávania. Zdôvodnenie podmienky: pre zabezpečenie
vyššej efektívnosti a názornosti vzdelávania je nevyhnutné používanie
uvedených didaktických pomôcok. 3.2 v súlade s §28, ods.1, písm. d)
ak ide o poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a opatrení
použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Konkrétne pre zabezpečenie kvality vzdelávania časti zákazky
Mediácia odborná príprava mediátora vyžadujeme preukázanie
splnenia podmienok stanovených zákonom č. č.420/2004 Z.Z. o
mediácii. Zdôvodnenie podmienky: pre platnosť certifikátu zo školenia
a reálnu možnosť vykonávať činnosť mediátora podmienenú zápisom
do zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je potrebné
absolvovanie vzdelávania spĺňajúceho podmienky stanovené
uvedeným zákonom. 3.3 v súlade s §28, ods.1, písm. d) ak ide o
poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a opatrení
použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Konkrétne pre zabezpečenie kvality vzdelávania vyžadujeme
akreditáciu ponúkaných školení Ministerstvom školstva SR, resp. iný
rovnocenný doklad vystavený relevantnou inštitúciou zabezpečujúci
prezentovanú kvalitu vzdelávania. Zdôvodnenie podmienky:
akreditácia MŠ SR je zárukou kvality po obsahovej stránke, ako aj po
stránke lektorského, priestorového a materiálneho zabezpečenia
kurzov, nakoľko akreditačná komisia vyhodnocuje jednak primeranosť
obsahu učebného plánu k profilu absolventa, no tiež požaduje
odborné i lektorské zručnosti lektorov a odborných garantov
vzdelávacích programov, určitý stupeň používania didaktických
pomôcok, poskytnutie odbornej literatúry a vhodné priestorové
zabezpečenie vzdelávania. 3.4 v súlade s §28, ods.1, písm. g) údajmi
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných
prác alebo za poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač preukázal, že pri plnení predmetu zákazky bude mať k
dispozícii: a) lektora/lektorov pre oblasť Andragogické minimum pre
lektorov vo vzdelávaní dospelých spĺňajúceho/cich požiadavky: pedagogické vzdelanie alebo absolvovanie kurzu lektorských
zručností dokladuje predložením kópie dokladu o úspešnom ukončení

školy pedagogického zamerania alebo kópiou certifikátu o
absolvovaní kurzu - prax v lektorovaní ďalšieho vzdelávania
dospelých min. 3 roky preukazuje potvrdením vzdelávacej inštitúcie,
profesným životopisom alebo čestným prehlásením b) lektora/lektorov
pre oblasť Mediácia odborná príprava mediátora spĺňajúceho/cich
požiadavky: Lektor 1: - odbornú spôsobilosť prestavuje úspešné
absolvovanie kurzu mediátora a zapísanie v zozname mediátorov MS
SR. Dané skutočnosti dokladuje uvedením reg.čísla mediátora (bude
overené v zozname MS SR zverejnenom na internete) - prax v
lektorovaní ďalšieho vzdelávania min. 3 roky preukazuje potvrdením
vzdelávacej inštitúcie, profesným životopisom alebo čestným
prehlásením Lektor 2: - vysokoškolské vzdelanie právnické ukončený
II. Stupeň dokladuje predložením kópie dokladu o úspešnom
ukončení školy právnického zamerania - odbornú prax v oblasti práva
a právnych služieb min. 3 roky preukazuje profesným životopisom
alebo čestným prehlásením c) lektora/lektorov pre oblasť
Napredovanie tréning facilitátorov nadstavba spĺňajúceho/cich
požiadavky: - VŠ vzdelanie min. 1. stupňa zdokladuje predložením
kópie diplomu alebo profesným životopisom - lektorovanie min. dvoch
kurzov na uvedenú tému zdokladuje uvedením termínu (min. rok),
názvu, obsahu, rozsahu daných kurzov a popisu cieľovej skupiny a
počtu účastníkov daného vzdelávania - prax v lektorovaní ďalšieho
vzdelávania min. 3 roky preukazuje potvrdením vzdelávacej inštitúcie,
profesným životopisom alebo čestným prehlásením d) lektora/lektorov
pre oblasť Skupinová sociálna práca spĺňajúceho/cich požiadavky: VŠ vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo psychológie zdokladuje
predložením kópie diplomu alebo profesným životopisom lektorovanie min. dvoch kurzov na uvedenú tému zdokladuje
uvedením termínu (min. rok), názvu, obsahu, rozsahu daných kurzov
a popisu cieľovej skupiny a počtu účastníkov daného vzdelávania prax v lektorovaní ďalšieho vzdelávania min. 3 roky preukazuje
potvrdením vzdelávacej inštitúcie, profesným životopisom alebo
čestným prehlásením Dokumenty predkladané na zdokladovanie tejto
podmienky účasti vyžaduje verejný obstarávateľ predložiť takto:
diplomy, certifikáty a potvrdenia o praxi postačujú kópie týchto
dokumentov životopisy, prehlásenia, zoznamy lektorovaných školení
a pod. musia byť vlastnoručne podpísané príslušným lektorom
Zdôvodnenie podmienky: Súčasné požiadavky a trendy v oblasti
sociálnej práce kladú čoraz vyššie nároky na sociálnych pracovníkov.
Požiadavky na pomoc zo strany sociálne odkázaných osôb a celých
rodín sa stále menia, prispôsobujú sa podmienkam životy spoločnosti,
a tým rastie aj požadovaná úroveň vzdelania personálu. Z tohto
dôvodu musí mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač disponuje
praktickými skúsenosťami a znalosťami v predmetnej oblasti a že
dokáže požadované služby poskytnúť na vysokej profesionálnej
úrovni, čím zabezpečí verejnému obstarávateľovi zvýšenie
vzdelanostnej úrovne účastníkov vzdelávania, pracovného potenciálu,

adaptability na meniace sa podmienky, zvýšenie komunikačných a
mediátorských zručností. Kvalita vzdelávania je v značnej miere
založená na osobe lektorov a keďže účastníci školení už majú
minimálne základné znalosti z danej problematiky, preto je dôležité
zabezpečiť vysokú odbornosť lektorov, ich lektorské zručnosti a
hlavne prepojenie teoretických poznatkov s praxou sodiálneho
pracovníka. 3.5 v súlade s §28, ods.1, písm.a) uchádzač o 4. časť
zákazky Skupinová sociálna práca preukáže svoju odbornú
spôsobilosť zoznamom poskytnutých vzdelávacích služieb v oblasti
sociálnej práce za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu
o ich dodaní. Pre splnenie podmienky vyžadujeme, aby uchádzač
zdokladoval min. tri zákazky na dodanie vzdelávacích služieb v
oblasti skupinovej sociálnej práce s klienatmi. Zdôvodnenie
podmienky: skupinová sociálna práca je inovatívnou a modernou
súčasťou náplne práce účastníkov vzdelávania, pre jej vysokú
efektivitu a využívanie vzájomnej synergie sociálne odkázaných osôb
navzájom. Z týchto dôvodov bolo školenie zaradené do projektu a od
realizátora projektu vyžadujeme preukázanie praktických skúseností s
realizáciou uvedeného vzdelávania už v minulosti. 3.6 Uchádzač
môže v zmysle § 28 ods. 2 na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. 3.7 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina
dodávateľov v súlade s §31 Zákona o verejnom obstarávaní. Skupina
dodávateľov vytvorená na poskytnutie predmetu zákazky, ktorej
ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do
termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právny vzťah v súlade s
platnými predpismi Slovenskej republiky, ktorý bude zaväzovať
zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri dodávaní predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Sú
uvedené v časti III.1.3.
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
VOS/2012/02
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 15. 5. 2012. Čas: 16.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 25. 5. 2012. Čas: 10.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 25. 5. 2012. Čas: 10.00 h.
Miesto: MIESTO POD SLNKOM, n.o., Hlavná 68, 040 01 Košice
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk
sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí podali cenové
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s
ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže
preukazom totožnosti a notársky overeným splnomocnením na
zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Projekt
Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so zameraním na
pomoc ohrozeným rodinám KSK je spolufinancovaný Európskou
úniou, kód ITMS: 27140130183 Operacný program Zamestnanoct a
sociálna inklúzia

VI.2.

Ďalšie informácie
VI.2.1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením
ponuky znáša uchádzač bez financného nároku voci verejnému
obstarávatelovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
VI.2.2) Sútažné podklady si záujemca môže vyžiadat písomne

poštou, e-mailom alebo vyzdvihnút osobne na adrese kontaktného
miesta uvedenej v bode 1. Kontaktná osoba v lehote najneskôr do 3
pracovných dní od doručenia žiadosti o sútažné podklady tieto
poskytne záujemcom mailom (poštou len na písomné vyžiadanie
tohto spôsobu dodania). V žiadosti o poskytnutie súťažných
podkladov je potrebné uviest názov a sídlo záujemcu, predmet
zákazky, kontaktnú osobu a e-mailovú adresu záujemcu. Pre osobné
vyzdvihnutie sútažných podkladov je nutné vopred telefonicky
dohodnút termín ich prevzatia u Ing. Evy Bitarovskej, c.t. 0905733812
v pracovných dňoch do 15.05.2012 v pracovnom case od 8,30 hod do
16,00 hod. VI.2.3) Verejný obstarávatel požaduje predložit všetky
doklady vo forme originálov alebo úradne overených fotokópií (ak nie
je stanovené inak). V súlade s §19, ods.2 doklady a dokumenty vo
verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. V prípade
predloženia dokumentov v inom jazyku, je potrebné predložit originál
alebo úradne overenú fotokópiu v pôvodnom jazyku a preklad do
štátneho jazyka. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
záujemcov so sídlom mimo územia SR musia byt predložené v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byt preložené do štátneho jazyka
okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v
ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku (§19, ods.3).
VI.2.4) Uchádzač spolu s ponukou predloží vyhlásenie, že súhlasí s
podmienkami súťaže určenými verejným obstarávatelom a
obchodnými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, ktoré
budú súčastou uzavretej zmluvy: 1. Predmet zákazky bude
financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF),
štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov v rámci projektu s
názvom Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO so
zameraním na pomoc ohrozeným rodinám KSK, ITMS: 27140130183,
ktorý je realizovaný v rámci OP Zamestnanost a sociálna inklúzia (OP
ZaSI). 2. Predmet zákazky bude v súlade so špecifikáciou zákazky
uvedenou v sútažných podkladoch. 3. Vzdelávacie služby budú
poskytované v priestoroch, ktoré zabezpečí objednávatel v Košiciach,
ul. Hlavná 68 4. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej po
dodaní príslušnej časti zákazky, pričom celková dohodnutá cena bude
fakturovaná podľa pokynov zástupcov verejného obstarávateľa v
súlade s rozpočtovými položkami určenými na daný druh školenia,
pricom neprevýši ponúknutú cenu v rámci verejného obstarávania. 5.
Fakturované sumy sú v súlade s cenovou ponukou predloženou v
rámci vetrejnej sútaže. Splatnost faktúr je minimálne 60 dní od
vystavenia faktúry. Objednávateľ sa zaväzuje k úhrade faktúr v čo
najkratšej dobe splatnosti podla aktuálneho stavu finančných
prostriedkov použiteľných na úhradu oprávnených výdavkov projektu.
Dodávateľ berie na vedomie spôsob preplácania oprávnených
výdavkov uvedeného projektu a prípadné omeškanie platby nebude
penalizovat. 6. Dodávateľ predloží ako doklad k faktúre aj
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dokumentáciu zo vzdelávacej aktivity v súlade s príručkou pre
prijímatela NFP, OP ZaSI 7. Dodávateľ sa zaväzuje strpiet výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti zmluvy o
poskytnutí nenávratného financného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnút im všetku potrebnú súčinnost. 8. Dodávateľ sa
zaväzuje počas dodávky tovaru dodržiavat manuál publicity platný pre
prijímateľov pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a OP ZaSI.. VI.2.5)
Verejného obstarávania sa môže zúcastnit skupina dodávatelov v
súlade s §31 Zákona. VI.2.6) Miestom na predkladanie ponúk je
adresa verejného obstarávatela: Miesto pod slnkom, n.o., 040 01
Košice, Hlavná 68 VI.2.7) Upozornenie pre uchádzačov využívajúcich
na doručenie ponuky poštou - bežná pošta je na vyššie uvedenú
adresu neziskovej organizácie doručovaná denne až po 12,00 hod.
VI.2.8) Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli v listinnej
podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej podobe vo formáte .pdf
(napr. na optickom nosiči CD alebo DVD). VI.2.9) Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zákazky,
resp. zrušiť verejné obstarávanie v prípade, že cena za dodávku
predmetu zákazky bude prevyšovať finančné možnosti obstarávateľa
alebo z iných opodstatnených dôvodov. VI.2.10) Oprávnený zástupca
verejného obstarávateľa podpíše zmluvu až po odsúhlasení
dokumentácie z verejného obstarávania určeným špecialistom
Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) a vyhradzuje si právo
upraviť obsah zmluvy na základe pokynov tohto riadiaceho orgánu.
Dátum odoslania tejto výzvy
4. 5. 2012

