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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

pre účely účasti na trhových konzultáciách v rámci prípravy výberového konania 

 

 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Služby pre ľudí bez domova 
 

Zákazka na poskytnutie služieb. 

 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

“ZVO”): 

 

Názov: Mestská časť Bratislava-Petržalka,  

Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Štatutárny zástupca :  Ing. Ján Hrčka 

IČO: 00 603 201 

DIČ:   2020936643  

E-mail: starosta@petrzalka.sk 

Internetová stránka: www.petrzalka.sk 

 

2. Predmet obstarávania: 

 

Služby pre ľudí bez domova 

 

CPV   

98000000-3 - Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom 

85000000-9 - Zdravotnícka a sociálna pomoc 

85300000-2 - Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby 

85320000-8 - Sociálne služby 

 

3. Termíny konania prípravných trhových konzultácií (ďalej len PTK): : Streda 5.2.2020 od 

14:30 do 16:30 

 

Termín je určený spoločne pre všetkých účastníkov spoločne na základe žiadosti zaslanej na e-

mail  

 

4. Kontaktná osoba 

Mgr. Marcela Zacharová, M.Ed. 

Kancelária starostu 

marcela.zacharova@petrzalka.sk 

Tel.: 02/68 288 818  

http://www.petrzalka.sk/
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OPIS PREDMETU BUDÚCEJ ZÁKAZKY: 

 

Predmetom budúcej zákazky je zabezpečenie terénnych služieb a služieb krízovej intervencie pre ľudí bez 

domova na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

Súčasný stav v oblasti predmetu zákazky 

Mestská časť Bratislava-Petržalka pravidelne prostredníctvom pracovníkov Oddelenia sociálnych vecí 

monitoruje ľudí bez domova v Petržalke. Poskytuje im poradenstvo a informácie, kde môžu požiadať o 

pomoc, tiež im mestská časť, pri splnení určitých podmienok, poskytuje sociálnu výpomoc. Okrem 

priamej pomoci mestská časť podporuje poskytovaním dotácií občianske združenia a neziskové 

organizácie, ktoré pomáhajú občanom bez prístrešia. 

 

Cieľ, ktorý sa má dosiahnuť realizáciou zákazky 

Cieľom realizácie verejného obstarávania je zabezpečenie terénnej sociálnej práce pre ľudí bez domova 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, zabezpečenie špecializovaného sociálneho poradenstva.  

 

Účel a predmet prípravných trhových konzultácií 

Účelom prípravných trhových konzultácií (ďalej aj ako „PTK“) je overenie si reálnosti, objektívnosti a 

primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov, ktorými 

sú občianske združenia, neziskové organizácie a ďalšie organizácie poskytujúce pomoc ľuďom bez 

domova  (ďalej aj ako „relevantné subjekty“). 

 

Osobitné pravidlá pre priebeh prípravných trhových konzultácií 

O účasť na PTK sa môžu uchádzať len relevantné subjekty (zduženia poskytujúce pomoc ľuďom bez 

domova). Relevantný subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK potvrdením zaslanej pozvánky, alebo 

zaslaním žiadosti o účasť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom mailovej adresy 

marcela.zacharova@petrzalka.sk najneskôr 2 pracovné dni pred prvým z ním navrhovaných termínov 

konania konzultácie, a to z dôvodu dostatočného časového priestoru pre organizačné zabezpečenie 

priestorov. Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a 

zástupcu/zástupcov relevantného subjektu. Verejný obstarávateľ žiada, aby sa PTK za relevantné subjekty 

zúčastnili osoby, ktoré sú expertmi v oblasti sociálnej práce. Relevantné subjekty (a/alebo ich 

zástupcovia) si sú vedomé zákonnej úpravy prípravných trhových konzultácií, dôsledkov vyplývajúcich z 

účasti relevantného subjektu na prípravných trhových konzultáciách a súhlasia s nimi (§ 25 a § 40 ods. 7 

zákona o verejnom obstarávaní) a svojou účasťou na PTK to potvrdzujú. Z priebehu konzultácie bude zo 

strany Mestskej časti Bratislava-Petržalka vyhotovený písomný záznam vo viacerých rovnopisoch a 

relevantné subjekty vyjadria súhlas s jeho znením. Uvedený písomný záznam sa vyhotoví za účelom 

potvrdenia poskytnutých  informácií. Tento dokument sa nebude zverejňovať, bude však súčasťou 

dokumentácie k príprave verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ zverejní len také informácie, ktoré 

sám poskytne relevantným subjektom.  

 

Miesto, termín a čas konzultácií 

Verejný obstarávateľ stanovil termín PTK na stredu 5.2.2020 od 14:30 do 16:30 na Kutlíkovej 17, budova 

Technopol, 8. poschodie, zasadačka. 

 

 

 

 

 

http://www.petrzalka.sk/
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Náklady spojené s účasťou na konzultáciách 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša hospodársky 

subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné, účasť svojich 

zástupcov na konzultáciách a pod.).  

  

Záverečné ustanovenia 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok realizácie PTK, o ktorých bude dostatočne 

vopred informovať všetky relevantné subjekty. 

 

 

 
 

S podmienkami PTK súhlasím v takom rozsahu, ako sú spracované 

 

 

 

 

Vyjadrenie prednostu  súhlasím / nesúhlasím 

 

 

dňa ..........................: 

 

podpis............................... 

 

Ing. Peter Šinály 

prednosta 

 

 

Vyjadrenie starostu súhlasím / nesúhlasím 

 

 

dňa ..........................: 

.: 

podpis............................... 

 

Ing. Ján Hrčka 

 starosta 

 

http://www.petrzalka.sk/

