Výzva
na predkladanie súťažných návrhov
1. Názov predmetu zákazky
Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obciach
Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja.
2. Predpokladaná hodnota zákazky
1 000.- Euro, vrátane DPH, v členení nižšie:
Názov

Cena na 1
obec
Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného 200,- Eur
sociálneho podniku v 5 obciach Banskobystrického, Prešovského a
Košického kraja.
Počet obcí 5

Maximálna hodnota
zákazky
1000,- Eur

3. Druh zákazky
Služba
4. Obstarávateľ
Nezisková organizácia EPIC
Panenská 29, Bratislava 811 03
IČO: 45 738 718
DIČ: 2023919810
5. Kontakt
Tel: 02/5910 4280
e-mail: dagmar_m@epic.org.au
6. Opis predmetu zákazky
EPIC je jednou z najväčších a najrešpektovanejších neziskových organizácií v Austrálii pracujúcich v
oblasti poskytovania služieb zamestnanosti pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. Má 20+ ročnú históriou
a prostredníctvom svojich 400+ zamestnancov ročne asistuje viac ako 10 000 klientom s najrôznejšími
druhmi znevýhodnenia a marginalizácie uplatniť sa na otvorenom trhu práce.
EPIC v roku 2012 otvoril svoju prvú dcérsku organizáciu v Európe, ktorou je nezisková organizácia EPIC so
sídlom v Bratislave. K tomuto rozhodnutiu došlo na základe predchádzajúcich skúsenosti EPICu s viacerými

organizáciami na Slovensku. Spolupráca sa týkala najmä tém zameraných na skvalitňovanie služieb
zamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti pre ľudí so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením.
Ambíciou EPICu na Slovensku je
-

aktívne poskytovať individualizované služby zamestnanosti určené pre znevýhodnené skupiny
ovplyvňovať tvorbu verejných politík v oblasti zamestnanosti a soc. inklúzie marginalizovaných
skupín
iniciovať a asistovať pri príprave a realizácii programov zameraných na zvyšovanie
zamestnanosti na miestnej úrovni
zvyšovať povedomie o zamestnávaní ľudí s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia

♦♦♦
Nezisková organizácia EPIC v rámci svojej činnosti v októbri 2013 začala realizovať projekt s názvom
„Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu
práce".
Cieľom projektu je identifikovať také podnikateľské príležitosti, ktoré umožnia vybraným samosprávam (s
dôrazom na obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít) v Banskobystrickom, Košickom
a Prešovskom kraji založiť stabilný sociálny podnik a následne vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s
rôznymi formami znevýhodnenia.
Projekt je realizovaný v spolupráci s organizáciou Social Business Earth so sídlom v Lugane a je
podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej
únie.
♦♦♦
Predmetom výzvy je:
Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obciach
Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja.
Nezisková organizácia EPIC spolupracuje s 12 obcami, ktorých cieľom je založiť a prevádzkovať obecný
sociálny podnik. Aby mohol takýto podnik začať svoju realizáciu, je potrebné vypracovať finančne
udržateľný podnikateľský plán. Niektoré obce nedisponujú potrebnou kapacitou a expertízou na
vypracovaniu takéhoto plánu, preto im bude poskytnutá asistencia externého poradcu/experta. Úlohou
poradcu/experta bude v spolupráci s konkrétnou obcou, s neziskovou organizáciou EPIC a s
dobrovoľníkmi, zapojenými do projektu, takýto podnikateľský plán vypracovať.
Predmetom zákazky je vypracovanie podnikateľských plánov pre 5 obcí z celkového počtu 12. Obce budú
identifikované neziskovou organizáciou EPIC. Podnikateľské plány musia byť spracované do takej podoby,
aby mohli byť predložené na schválenie obecným zastupiteľstvám.
7. Termín poskytnutia služby
1. Vypracovanie podnikateľských plánov pre 2 obce:
- návšteva obce, zber potrebných údajov, spolupráca s neziskovou organizáciou EPIC, prvý draft
podnikateľského plánu - do 4. júla 2014
- finálna verzia podnikateľského plánu, po konzultácii s obcou - do 31. júla 2014
2. Vypracovanie podnikateľských plánov pre ďalšie 3 obce:
- návšteva obce, zber potrebných údajov, spolupráca s neziskovou organizáciou EPIC, prvý draft
podnikateľského plánu - do 30. augusta 2014
- finálna verzia podnikateľského plánu, po konzultácii s obcou - do 31. septembra 2014

8. Požadovaný profil uchádzača
Uchádzač musí preukázať:
 skúsenosti s tvorbou podnikateľských plánov a/alebo s poskytovaním poradenských služieb v
oblasti tvorby podnikateľských plánov,
 skúsenosti so spoluprácou v samospráve / so samosprávou,
 skúsenosti so spoluprácou s mimovládnymi organizáciami v oblasti podnikania,
 skúsenosti v oblasti zamestnanosti a tvorby sociálnej ekonomiky.
Výzva je otvorená rovnako pre fyzické ako i právnické osoby.
8. Lehota, miesto a podmienky na predkladanie súťažných návrhov
Ponuky je možné predkladať poštou alebo osobne.
Konečný termín na predkladanie cenových ponúk je stanovený na 6.6.2014 do 12:00.
Korešpondenčná adresa: Nezisková organizácia EPIC, Panenská 29, Bratislava 811 03.
V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum na otlačku preberacej pečiatky.
Aby bola ponuka považovaná za kompletnú, musí obsahovať:
-

súťažný návrh vypracovaný v súlade s prílohou 1. tejto výzvy
samostatný list v zalepenej obálke s označením „Cena“, v ktorom bude uvedený návrh ceny za predmet
zákazky vypracovaný v súlade s prílohou 2. tejto výzvy.

9. Kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov a hodnotenie súťažných návrhov
Súťažné návrhy musia obsahovať všetky požadované služby v plnom rozsahu na základe opisu predmetu
zákazky. Navrhnutá cena musí obsahovať všetky náklady a služby súvisiace s predmetom zákazky.
Návrhy, ktoré budú spĺňať podmienky účasti uvedené v bode 8. tejto výzvy, budú hodnotené na základe
dvoch kritérií:
1. Kvalita návrhu (50% celkového hodnotenia – t.j.50 bodov zo 100)
2. Cena (50% celkového hodnotenia – t.j.50 bodov zo 100)
Účastník môže v hodnotení dosiahnuť maximálne 100 bodov u každého hodnotiteľa.
V prvom kole hodnotenia bude hodnotená kvalita súťažného návrhu, ktorý uchádzač predloží (viď príloha 1).
Kvalitatívne kritéria zahŕňajú:
-

Predchádzajúce skúsenosti uchádzača (max. 25 bodov)

-

Kvalita navrhovanej ponuky podľa náležitosti v bode 6 výzvy a prílohy 1 tejto výzvy (max.15 bodov)

-

Zrozumiteľnosť navrhovaného plánu realizácie zákazky (max.10 bodov)

Každý člen poroty hodnotí predložený súťažný návrh samostatne, pričom každý člen poroty môže
súťažnému návrhu prideliť max.50 bodov v členení vyššie. Výsledný počet bodov pre súťažný návrh bude
určený priemernou hodnotou za všetkých členov poroty.

Cena bude hodnotená spoločne za všetkých hodnotiteľov a za všetky časti zákazky spoločne, a to
maximálne 50 bodmi. Návrhu s najnižšou cenou bude priradených 50 bodov a ďalším návrhom body
v pomernej časti podľa vzorca:
Pridelené body = (najnižšia cena / posudzovaná cena) x 50
Celkové poradie bude určené súčtom bodov za kritérium „kvalita“ (priemerná hodnota za hodnotiteľov) a za
kritérium „cena“.
Hodnotenie bude realizované zást:pcami neziskovej organizácie EPIC.
Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk bude zaslané všetkým uchádzačom najneskôr do 10 dní od
termínu predkladania ponúk.
10. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky
S úspešným kandidátom bude uzatvorená zmluva o poskytnutí služby na dobu určitú.
Ku podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom dôjde najneskôr do 14 dní od termínu predkladania ponúk.
11. Financovanie zákazky
Zákazka je realizovaná v rámci projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia
zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“, ktorý je podporovaný prostredníctvom Programu
švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
V Bratislave, 26.5.2014

PRÍLOHA č.1

SÚŤAŽNÝ NÁVRH

Predmet zákazky:
Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obciach
Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja.

Uchádzač:

Predchádzajúce skúsenosti s tvorbou podnikateľských plánov a/alebo s poskytovaním poradenských služieb v
oblasti tvorby podnikateľských plánov:

Skúsenosti so spoluprácou v samospráve / so samosprávou

Skúsenosti so spoluprácou s mimovládnymi organizáciami v oblasti podnikania

Skúsenosti v oblasti zamestnanosti a tvorby sociálnej ekonomiky.

Navrhovaná štruktúra podnikateľských plánov

Dňa..............................v...........................................

Meno uchádzača (osoby oprávnenej konať v mene uchádzača):
Podpis:

PRÍLOHA č.2

CENOVÁ PONUKA MUSÍ BYŤ PODANÁ V SAMOSTATNEJ ZALEPENEJ
NEPRIEHĽADNEJ OBÁLKE!
CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky:
Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie obecného sociálneho podniku v 5 obciach
Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja.

Uchádzač:

Navrhovaná cena vykonania zákazky1:
Názov

Predpokladaná
hodnota vypracovania
podnikateľského plánu pre 1 obec

Navrhovaná cena
spolu pre 5 obcí

Vypracovanie podnikateľských plánov na založenie
obecného sociálneho podniku v 5 obciach
Banskobystrického, Prešovského a Košického
kraja.

Celková navrhovaná cena:

Dňa..............................v...........................................

Meno uchádzača (osoby oprávnenej konať v mene uchádzača):
Podpis:

1

Uvedená cena musí byť konečná, v prípade ak je uchádzač platiteľom DPH je potrebné uviesť cenu aj s DPH

