
  Verejný obstarávateľ: 

  Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
 

 
Spisová značka:  
 
PREDMET OBSTARÁVANIA 
„Externý manažér kvality sociálnych služieb“ 
 
 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
 
Predmet zákazky: „Výkon externého manažéra kvality pre zabezpečenie plnenia požiadaviek prílohy č. 2 
zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. “ 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 000,00 eur s DPH 
Vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky, sa na zákazku, v zmysle § 1 ods. 14 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o verejnom 
obstarávaní nevzťahuje. 
 
Dňa 30.08.2019 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na webovej stránke verejného obstarávateľa 
www.pezinok.sk 
 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 09.09.2019, do 16.00 hod. 
Ponuky mali uchádzači zasielať na e-mail poverenej osoby: milan.hyll@msupezinok.sk  
 
Vyhodnotenie: 
V lehote na predkladanie ponúk bola predložená jedna ponuka 
1. Tabita s.r.o., sídlo: Štefanov č. 241, 906 45 Štefanov, IČO: 36 408 760, ponuka doručená dňa 06.09.2019 
 
Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponuky pri tejto zákazke nestanovil komisiu. 
Ponuku vyhodnocoval poverený zamestnanec verejného obstarávateľa Mgr. Milan Hýll, vedúci oddelenia 
školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku (poverený štatutárnym zástupcom verejného 
obstarávateľa, primátorom Ing. arch. Igorom Hianikom, dňa 29.08.2019). 
 
Poverený zástupca verejného obstarávateľa ponuku skontroloval dňa 10.09.2019, utorok. 
 
Verejný obstarávateľ požadoval predložiť v ponuke: 
 

a. cenovú ponuku v zmysle výzvy bod 4, do ktorej zapracuje všetky náklady tak, aby bola cena  
kompletná, konečná a úplná,  

b. doklad o dosiahnutom vzdelaní: podmienka vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca, 
prípadne vysokoškolské vzdelanie v humanitnom smere a 3 ročná prax v sociálnych službách, 

c. fotokópiu osvedčenia, certifikát z kurzu a pod. v oblasti manažérstva kvality v sociálnych službách, 
d. doklad o oprávnení poskytovať službu príp. link na overenie 
e. požadovaná prax v manažérstve kvality v sociálnych službách 1 rok a referencie, s názvom  

poskytovateľa sociálnych služieb a obdobím vykonávania manažérstva kvality v sociálnych službách  
 
Ponuka uchádzača Tabita s.r.o., obsahovala nasledovné doklady: 
 

a. návrh na plnenie kritéria a to celkovú cenu za predmet zákazky (t.j. na obdobie jedného roka), 
bez členení cena bez DPH, DPH a cena s DPH, cena je konečná 
Celková cena za predmet zákazky na obdobie jedného roka 
Konečná cena: 3 000 EUR 

b. označenie predmetu činnosti zo svojho registra, ktorým preukáže, že je oprávnený uskutočňovať 
predmet zákazky (uvedený samostatne, alebo vyznačený na kópii výpisu z registra). 

c. doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní konateľov 



 

d. doklad o dosiahnutom vzdelaní externého manažéra a taktiež osvedčenie o absolvovaní 
akreditovaného vzdelávania programu ďalšieho vzdelávania – „Manažér kvality v sociálnych 
službách 

e. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava 
f. rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o udelení akreditácie firme Tabita na 

vzdelávací program – Manažér kvality v sociálnych službách 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuku, ktorú predložil uchádzač a konštatuje, že ponuka uchádzača splnila 
náležitosti, ktoré verejný obstarávateľ požadoval vo výzve na predloženie ponúk. 
 
 
Poradie ponúk:     Cena za celé obdobie 
1. TABITA, s.r.o.     3,000 EUR s DPH 
 
Verejný obstarávateľ prijíma ponuku víťazného uchádzača, ktorým je firma Tabita, s ktorým môže byť 
podpísaná zmluva s účinnosťou od 01.10.2019. 
Cena, ktorú ponúkol víťazný uchádzač, je pre verejného obstarávateľa prijateľná. 
Výsledkom vyhodnotenia zákazky bude Zmluva na zabezpečenie služby výkonu externého manažéra kvality 
sociálnych služieb, na obdobie 1 roka od 01.10.2019 do 30.09.2020. 
 
 
 
 
 
 
V Pezinku, dňa 10.09.2019 
zapísal: Mgr. Milan Hýll 
poverený zamestnanec na konanie v uvedenej verejnej súťaži 


