
                                                

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
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Postup obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou 
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1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATE ĽA 

Názov: Aliancia žien Slovenska 

Sídlo: Nábělkova 2, 841 05 Bratislava 

IČO: 30809177 

Kontaktná osoba: Bc. Jitka Dvo řáková 

Telefón: 0944 917 982 

Elektronická pošta: jit.dvor@gmail.com  

Internetová adresa: www.alianciazien.sk  

 

2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Zákazka pod názvom „Tréning pre profesie sociálnej inklúzie“  na zabezpečenie seminára 
v rámci implementácie projektu „Sociálna inklúzia páchateľov domáceho násilia“. 

Tréning je určený pre 20 osôb (profesie pracujúce s násilím na ženách z oblasti sociálnej 
práce, psychológie, väzenskej psychologickej starostlivosti, psychoterapie, socioterapie, 

špeciálnej pedagogiky a pod.), v trvaní 55 hodín na osobu, resp. 7 dní. Predmetom zákazky 
je zabezpečenie lektora/ky, priestorov, tlmočníka/čky, tlmočníckej techniky, dopravy 
lektora/ky, ubytovania a diét lektora/ky a obedy pre lektora/ku a reprezentáciu Aliancie žien 
Slovenska.  

 

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania: 

1. Lektor/ka : expert/ka na najvyššom stupni odbornej kvalifikácie v oblasti domáceho násilia 
(intervenčných programov, práce s páchateľmi domáceho násilia, obeťami domáceho násilia 
a tréningoch osôb pracujúcich v tematickej oblasti domáceho násilia) v kombinácii s aktívnou 
pedagogickou činnosťou na univerzitách alebo dokázateľnou praxou v odbornej činnosti pre 
medzinárodné inštitúcie. 
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Vysoká úroveň lektorských skúseností v expertných zručnostiach musí byť doložená 
životopisom a potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti s uvedením 
obsahového zamerania a jej rozsahu. 

Odborná prax bude preukázaná potvrdením zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, resp. 
ekvivalentným dokumentom, vrátane publikačnej činnosti. 

Odborná spôsobilosť bude preukázaná príslušným dokladom o vzdelaní, príp. potvrdením 
univerzity o pedagogickej činnosti s uvedením špecializovanej oblasti. 

Lektori/ky budú dohromady prednášať v rozsahu 55 hodín v anglickom alebo nemeckom 
jazyku. 

 

2. Priestory:  zabezpečenie priestorov pre realizáciu vzdelávacieho seminára v meste 
Bratislava.  

Kapacita: 25 osôb 

Vybavenie: stoly a stoličky pre 25 osôb. 

 

3. Tlmočník/čka:  v prípade, že seminár bude vedený zahraničným/ou lektorom/kou, musí 
byť zaistený/á 1 tlmočník/čka z príslušného jazyka do slovenčiny. Tlmočenie bude v rozsahu 
55 hodín. 

 

4. Tlmočnícka technika: v prípade zahraničného lektora/ky musí byť zaistená tlmočnícka 
technika. 

Špecifikácia: 1 ks tlmočnícky vysielač mikrofón do ruky, 1 ks bezdrôtový mikrofón, 1 ks 
vysielacia anténa, 23 ks účastnícke staničky, ozvučenie, technik. 

 

5. Doprava lektora/ky:  lektorovi/ke musí byť zabezpečená doprava z miesta bydliska na 
miesto ubytovania počas realizácie seminára a späť. Dopravou sa rozumie využitie vlakovej 
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alebo autobusovej dopravy v prípade tuzemského/ej lektora/ky, v prípade zahraničného 
lektora/ky aj doprava letecká. 

 

6. Ubytovanie a diéty:  ubytovaním sa rozumie zabezpečenie nocľahu s raňajkami 
v blízkosti miesta konania seminára v meste Bratislava. 

Špecifikácia: 3-hviezdičkový hotel, 7 nocí, raňajky. Ubytovanie sa začína vždy deň pred 
začiatkom konkrétneho tréningového stretnutia, končí sa v posledný deň konkrétneho 
tréningového stretnutia. 

• 1. stretnutie: 3 noci, 29.11.2012 – 2.12.2012 

• 2. stretnutie: 2 noci, marec 2012 

• 3. stretnutie: 2 noci, máj 2012 

Diéty pre lektora/ku: 7 stravných jednotiek = 7 večerí 

 

7. Strava pre lektora/ku, reprezentáciu Aliancie ži en Slovenska:  28 stravných jednotiek = 
28 obedov počas seminára. 

 

Predpokladaný rozsah seminára: 

• 1. stretnutie:  30.11.2012 – 2.12.2012, rozsah 23 hodín 

• 2. stretnutie:  marec 2012, rozsah 18 hodín 

• 3. stretnutie:  máj 2012, rozsah 14 hodín 

Vzdelávacia aktivita bude ukončená s vydaním certifikátu pre absolventov/ky. 

Školiace pomôcky na vzdelávanie zabezpečí obstarávateľ. 

 

Požiadavky na učebnú osnovu: 
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• Domáce násilie: rozsah, formy, následky pre ženy, definície, porušovanie ľudských 
práv 

• Domáce násilie a jeho vplyv na deti 

• Koleso násilia, koleso partnerstva, "liečenie" versus trestanie 

• Vzdelávacie programy: 

- Modul 1 (bez násilia) 

- Modul 2 (neohrozujúce správanie) 

- Modul 3 (úcta a uznanie) 

- Modul 4 (úcta a uznanie v sexualite) 

- Modul 5 (samostatnosť partnerky) 

- Modul 6 (zodpovedné otcovstvo) 

- Modul 7 (poctivosť a zodpovednosť) 

- Modul 8 (férové vyjednávanie) 

 

Miesto realizácie seminára:  

Bratislava 

 

Možnosť predloženia ponuky: 

Na celý predmet zákazky. 

 

Predpokladaná celková hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 6938,00 EUR bez DPH. Cena za predmet zákazky musí 
zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 
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3. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena bez DPH za celý 
predmet zákazky vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 

 

4. PODMIENKY ÚČASTI 

Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť: 

• cenovú ponuku v zmysle popisu bodu č. 2 

• kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky. 

 

5. LEHOTA A PODMIENKY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚ K 

Lehota na predkladanie ponúk je do 27.11.2012 do 12:00 hod.  V prípade, ak uchádzač 
predloží ponuku prostredníctvom pošty, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu 
obstarávateľa. 

Heslo na obálku: „Neotvárať – tréning!“ Na obálku s ponukou uveďte adresu verejného 
obstarávateľa a adresu uchádzača. 

Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom.  

 

6. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

V Bratislave, dňa 12.11.2012.   Mgr. Katarína Farkašová, štatutárka 


