
Profil verejného obstarávania 

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného 

obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 Úradný názov:    OZ Deti slnka 

Sídlo:                   ul. Železničná 71 

IČO:                    45006199 

DIČ:                    2022388852 

Štatutárny zástupca:     Mgr. Katarína Kotradyová, PhD., 

Kontaktné osoby:        Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.,                           

Telefón:                       0905 258 909 

E-mail:                         kkatarinay@centrum.sk 

                                     

Špecializovaný sociálny poradca  
 
Zákazky podľa § 9 ods.9 zverejnené 

Výzva na predloženie ponúk 19.12. 2014 

  

  

V   Ý   Z   V  A  

Zákazka podľa §9 ods. 9 

služby 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

       Názov obstarávateľa:     OZ Deti slnka 

Sídlo obstarávateľa:         ul. Železničná 71, 053 61 Spišské Vlachy 

Zastúpený:                     Mgr. Katarína Kotradyová, PhD., 

IČO:                                 45006199 



     DIČ:                    2022388852 

Telefón:                           0905 258 909 

E – mail:                          kkatarinay@centrum.sk 

 

Korešpondenčná adresa je zhodná so sídlom vyhlasovateľa. 

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi 

Titul, meno a priezvisko:     Mgr. Katarína Kotradyová, PhD., 

mobil:         0905 258 909 

e-mail:                                                                                             kkatarinay@centrum.sk 

2. Miesto  výkonu predmetu zákazky: Krompachy, ul. Poštová 1123 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Služby – výkon špecializovaného sociálneho poradenstva, 7,50 hod. denne. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky za rok 

       Predpokladaná hodnota zákazky je :  8 280 eur za rok 

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

6. Druh zákazky 

      služby 

7. Najpodstatnejšie vyhlasovateľom požadované podmienky : 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca. Päť ročná prax v sociálnom 

poradenstve, živnosť na výkon sociálnej služby, platná akreditácia na výkon špecializovaného 

sociálneho poradenstva udelená MPSVaR .  Akreditácia udelená na fyzickú osobu. 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:   30. 12. 2015 

8.1 Predpokladaná doba zahájenia realizácie predmetu zákazky :  Január  2015 

8.2 Predpokladaná doba realizácie predmetu zákazky :  január – december 2015 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 31.12. 2014 do 24,00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne na tej  

       istej adrese. 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a mene EUR. 

 

mailto:kkatarinay@centrum.sk


 
10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 Celková cena v EUR s DPH.  

11. Otváranie ponúk 

    Otváranie ponúk sa uskutoční dňa  31. 12. 2014 na adrese uvedenej v bode 1,  

12. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

     Všetkým uchádzačom obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.  

 

V Spišských Vlachoch dňa 18. 1. 2014 

                    

Mgr. Katarína Kotradyová, PhD., 

              štatutárny zástupca                 
 


