
 
 

Výzva 
na predkladanie súťažných návrhov 

 

1. Názov predmetu zákazky 

Metodológia pre označovanie pracovných ponúk preferenčne určených pre ľudí so zdravotným 
znevýhodnením a vypracovanie štruktúry a obsahu pre podpornú informačnú databázu o zamestnávaní ľudí 
so zdravotným znevýhodnením určenú pre potenciálnych zamestnávateľov. 
 

2. Predpokladaná hodnota zákazky 

2000 .- Euro, vrátane DPH. 
 

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 neziskových organizácií v Austrálii pracujúcich v oblasti poskytovania služieb 
zamestnanosti pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. Má 25 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 EPIC 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 začala v októbri 2013 realizovať projekt s názvom 
„Nástroje pre zvyšovanie zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím”.  

Cieľom projektu je podpora verejnej odbornej diskusie o skvalitňovaní života ľudí so zdravotným a/alebo 
mentálnym znevýhodnením prostredníctvom zvýšenia možností pre ich zmysluplné uplatnenie sa na 
otvorenom trhu práce. 

Projekt je podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu 
EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.  

♦♦♦ 
Predmetom výzvy je:  
 
Metodológia pre označovanie pracovných ponúk preferenčne určených pre ľudí so zdravotným 
znevýhodnením a vypracovanie štruktúry a obsahu pre podpornú informačnú databázu o zamestnávaní ľudí 
so zdravotným znevýhodnením určenú pre potenciálnych zamestnávateľov.  
 
Predmet výzvy je rozdelený na 2 časti.  
 
1. Metodológia pre označovanie pracovných ponúk preferenčne určených pre ľudí so zdravotným 
znevýhodnením  
Zámerom je vypracovať návrh označovania pracovných ponúk, v súvislosti s ktorými je zamestnávateľ 
ochotný a schopný zamestnať človeka so zdravotným znevýhodnením. Nejde o označovanie vhodnosti 
pracovnej ponuky, nakoľko veríme, že väčšinu pracovných miest je možné prispôsobiť požiadavkám 
a obmedzeniam akéhokoľvek zdravotného znevýhodnenia. Ide skôr o označovanie ochoty a možnosti 
pracovné miesto adaptovať pre potreby konkrétneho uchádzača. Návrh je potrebné definovať tak, aby nebol 
v rozpore s platnou legislatívou v oblasti antidiskriminácie a aby spĺňal podmienku jednoduchosti 
a transparentnosti. Návrh musí byť použiteľný pre označovanie pracovných ponúk uverejnených 
prostredníctvom pracovných portálov ako i iných médií. 
Návrh môže byť inšpirovaný skúsenosťami so zahraničia, musí byť však uplatniteľný v kultúrnom 
a legislatívnom prostredí Slovenska. 
Predpokladaná dĺžka konečného dokumentu by nemala presahovať rozsah troch strán. 
  
2. Vypracovanie štruktúry a obsahu pre podpornú informačnú databázu o zamestnávaní ľudí so 
zdravotným znevýhodnením určenú pre potenciálnych zamestnávateľov 
Nízka miera zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce často súvisí 
s  predsudkami a minimálnou informovanosťou na strane možných zamestnávateľov ohľadom konkrétnych 
foriem zdravotného znevýhodnenia a potrieb spojených s daným zdravotným znevýhodnením. 
Inšpirovaní skúsenosťou z Austrálie, nezisková organizácia sa pokúsi vytvoriť informačnú databázu určenú 
pre potreby zamestnávateľov, dostupnú na internete. 
Databáza by mala obsahovať informácie o 30 najbežnejších typoch zdravotného znevýhodnenia v členení 
podobnom ako je uverejnené na stránke austrálskeho Job Access (dostupné  na 
http://www.jobaccess.gov.au/disability_a_z ). 
Databáza musí obsahovať informácie o danom zdravotnom znevýhodnení v celkového biopsychosociálno 
pohľadu, o adaptácii pracovného miesta v súvislosti s konkrétnym zdravotným znevýhodnením a príklady 
dobrej praxe v súvislosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
Obsah databázy musí byť konzultovaný a posúdený relevantnou peer-review skupinou. 
  

http://www.jobaccess.gov.au/disability_a_z


 
 

Údaje uvedené v oboch dokumentoch budú použité ako východiskové informácie pre ďalšie výstupy projektu 
a návrhy na zlepšenie legislatívneho prostredia v oblasti zamestnávania ľudí s postihnutím. 

 

7. Termín poskytnutia služby  
 
1. Metodológia pre označovanie pracovných ponúk preferenčne určených pre ľudí so zdravotným 

znevýhodnením - 1.návrh do 15. apríla 2015 
- finálna verzia po zapracovaní pripomienok Neziskovej organizácie EPIC - do 24. apríla 2015  
 

2.  Vypracovanie štruktúry a obsahu pre podpornú informačnú databázu o zamestnávaní ľudí so  zdravotným 
znevýhodnením určenú pre potenciálnych zamestnávateľov  - 1.návrh do 15. apríla 2015 

- finálna verzia po zapracovaní pripomienok Neziskovej organizácie EPIC - do 15. mája 2015  
 

8. Požadovaný profil uchádzača 

Uchádzač musí preukázať: 

 skúsenosti s tvorbou analytických dokumentov, 

 autorstvo/spoluautorstvo minimálne jednej odbornej publikácie / článku, so zameraním na tému 
zamestnávania ľudí s postihnutím, 

 orientáciu v problematike zdravotného znevýhodnenia v súvislosti s trhom práce. 

Výzva je otvorená rovnako pre fyzické ako i právnické osoby. 

 

9.  Lehota, miesto a podmienky na predkladanie súťažných návrhov 
Ponuky je možné predkladať poštou alebo osobne.  
 
Konečný termín na predkladanie cenových ponúk je stanovený na 23.3.2015 do 12:00. 
 
Korešpondenčná adresa: Nezisková organizácia EPIC, Panenská 29, 811 03 Bratislava. 

  
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. 
 

10. Kritériá 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 (60% celkového hodnotenia – t.j.60 bodov zo 100) 



 
 

2. Cena (40% celkového hodnotenia – t.j.40 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.25 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.60 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 
40 bodmi. Návrhu s najnižšou cenou bude priradených 40 bodov a ďalším návrhom body v pomernej časti 
podľa vzorca: 

Pridelené body = (najnižšia cena / posudzovaná cena) x 40 

Celkové poradie bude určené súčtom bodov za kritérium „kvalita“ (priemerná hodnota za hodnotiteľov) a za 
kritérium „cena“. 

Hodnotenie bude realizované zástupcami neziskovej organizácie EPIC. 

Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk bude zaslané všetkým uchádzačom najneskôr do 7 dní od termínu 

predkladania ponúk. 

 
11.   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 10 dní od termínu predkladania ponúk. 

 
12. Financovanie zákazky 

Zákazka je realizovaná v rámci projektu „Nástroje pre zvyšovanie zamestnanosti ľudí so zdravotným 
postihnutím“. Projekt "Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím" bol 
podporený sumou 68.814,50 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. 
Cieľom projektu "Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím" je podpora 
demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.  

 
V Bratislave, 11.3. 2015 
 

 

 


