
VÝZVA NA PRIAME ROKOVACIE KONANIE 

podľa § 81 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

 

Predmet zákazky: Autorský a odborný dohľad k realizácii projektu „Výpočet Social Progress Index 

pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ: Asociácia pre občiansku spoločnosť 

Sídlo: Strmý vŕšok 8109/109, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika 

Zastúpený: Martin Backo, predseda 

IČO: 45756155 

DIČ: 2120643074 

Telefón/Fax: 0919030252 

Email: apos.zdruzenie@gmail.com, info@socialprogress.sk  

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: https://socialprogress.sk/  

Kontaktné miesto: Strmý vŕšok 8109/109, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská 
republika 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyzýva na priame rokovacie 
konanie Social Progress Imerative, Inc.,  

2. Druh zákazky a zdôvodnenie postupu zadávania zákazky 

Zákazka na poskytovanie služieb. Postup zadávania zákazky podľa § 81 a § 82  zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní. Zdôvodnenie postupu: Priame rokovacie konanie použil verejný 
obstarávateľ pri splnení podmienky § 81 písm. b) ods. 3 – „ide o výhradné práva za predpokladu, že 
neexistuje žiadna primeraná alternatíva, alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je 
výsledkom umelého zúženia parametrov vereného obstarávania“. 

Oslovenie jedného verejného záujemcu na priame rokovacie konanie vyplýva z dôvodu, že záujemca 
je výhradným poskytovateľom vyššie špecifikovanej služby. 

3. Typ zmluvy 

Memorandum o porozumení / Memorandum of Understanding 

4. Názov a opis služby 

Názov služby: Autorský a odborný dohľad k realizácii projektu „Výpočet Social Progress Index pre 
tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji“ 

mailto:apos.zdruzenie@gmail.com
mailto:info@socialprogress.sk
https://socialprogress.sk/


Stručný opis predmetu služby: Aktivity a činnosti súvisiace s autorským a odborným dohľadom nad 
projektom vykonávané osobou/osobami priamo zamestnanou/zamestnanými v SPI (Social Progress 
Imperative, INC).  Predmetom poskytnutých služieb bude hlavne úvodný tréning projektového týmu 
pre osvojenie si krokov vedúcich k úspešnej implementácii projektu, podporná činnosť pri vývoji a 
certifikovaní indexu, asistentské služby pri manažovaní siete, metodická správa indexu a podpora pri 
vytváraní ostatných produktov (napr. scorecards, report, atď.) , podpora komunikačnej stratégie 
a komunikácia k indexu ako takému a podpora pri plánovaní projektových aktivít v súlade 
s medzinárodne uznávanou metodikou Social Progress Index. 

5. Trvanie memoranda  

Marec 2021 

6. Klasifikácia 

79420000-4 - Služby súvisiace s riadením 

7. Predmet rokovania 

Priame rokovacie konanie o podmienkach memoranda, o požiadavkách na predmet výkonu činnosti 
uvedenými v bode 4 tejto výzvy, administratívnych a finančných podmienkach. 

Výsledkom priameho rokovacieho konania bude uzatvorenie memoranda na dodanie služieb v súlade 
s podmienkami a požiadavkami uvedenými v tejto výzve. 

8. Termín, miesto rokovacieho konania 

Termín rokovania: 23.10.2019 

Miesto rokovania: Strmý vŕšok 8109/109, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika 

9. Cena a spôsob určenia ceny 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať  všetky náklady záujemcu spojené so zaobstaraním a dodaním 
predmetu zákazky.  Záujemca stanoví zmluvnú cenu na základe vlastných výpočtov, činností, 
výdavkov, príjmov podľa právnych predpisov. Záujemca je  pred predložením svojej ponuky vziať do 
úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie mandátnej zmluvy, pričom do zmluvnej 
ceny zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedené v bode 4 tejto výzvy.  

10. Zákazka sa týka projektu/programu financovania z fondov EÚ      
 
ÁNO 
 

 

V Bratislave, dňa 15.10.2019 

http://www.cpv.enem.pl/sk/79420000-4

