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                          ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

                                                      SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

  Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

zadávanie zákazky podľa  § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:            Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 

Sídlo:            Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves 

V zastúpení:   Bc. Ing. Janka Brziaková, riaditeľka  

IČO:              35557010 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica  

Číslo účtu:              7000125972/8180 

Kontaktná osoba pre vecnú stránku: Mgr. Danica Stoličná, T: 053/2440450, e-mail: 

danica.stolicna@upsvr.gov.sk 

Ing. Ľubomíra Dzimková, T: 053/2440457, e-mail: lubomira.dzimkova@upsvr.gov.sk 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Antonia Kleinová, T: 053/2440190, e-mail: 

antonia.kleinova@upsvr.gov.sk  

 

2.    Predmet zákazky  

 zákazka na poskytovanie služieb rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce s názvom  

  „ Pilčik – obsluha a údržba reťazových motorových píl pre ťažbu a manipuláciu dreva 

a obsluha a údržba krovinorezov“.       

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 Hlavný predmet:     80531200 – 7 Technické školenia   

 Kategória služby:   24 – Vzdelávanie a profesionálne služby 

 

4.   Opis predmetu zákazky:   

 

Zabezpečenie teoretického a praktického vzdelávania, na základe ktorého získa absolvent 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na obsluhu reťazovej motorovej píly pre ťažbu a manipuláciu 

dreva a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na obsluhu a údržbu krovinorezov. 

 

Predpokladaný rozsah vzdelávania: musí zodpovedať vydanému oprávneniu pre vykonávanie 

daného vzdelávania 

 

Vzdelávanie musí prebiehať skupinovou formou tak, aby každý účastník mal možnosť absolvovať 

kurz v schválenom počte vyučovacích hodín. Minimálny rozsah kurzu: 80 h na jeden kurz 

(vyučovacia hodina minimálne = 45 min.) 

 

Kurz musí byť organizovaný intenzívnou formou. 
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Počet uchádzačov zaradených do vzdelávania:     

Predpokladaný počet za       6 uchádzačov o zamestnanie  

a 6 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie  

 

realizácia môže prebiehať spolu alebo samostatne pre 

každú zo skupín 

 

v prípade, že realizácia bude prebiehať spolu pre 

obidve skupiny, dokumentácia a podporné doklady 

musia byť spracované samostatne  pre každú skupinu 

z dôvodu financovania vzdelávania v rámci dvoch 

projektov 

 

Požadovaná učebná osnova: 

Obsahové zameranie kurzu musí zodpovedať požiadavkám vydaného oprávnenia na vzdelávanie 

v danej oblasti.  

Dodávateľ služby musí mať platné oprávnenie na vykonávanie kurzu v čase realizácie kurzu.  

 

Špecifikácia vzdelávania: 

 

Cieľom vzdelávania je aby frekventanti: 

- zvládli teóriu a praktické zručnosti pri práci s motorovou pílou a krovinorezom 

- osvojili si bezpečnostné ustanovenia 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby vzdelávacia aktivita bola ukončená vykonaním skúšky 

s vydaním preukazu s celoštátnou platnosťou. 

 

Materiálno technické zabezpečenie kurzu:   

a) priestor na vzdelávanie vrátane didaktických pomôcok alebo iných pomôcok na 

vzdelávanie zabezpečí dodávateľ služby 

b) dodávateľ služby účastníkom kurzu zabezpečí učebné pomôcky a učebné texty, ostatné 

pomôcky potrebné v rámci kurzu a ochranné pomôcky  

c) do ceny kurzu musí byť zahrnutá aj cena poistenia účastníkov kurzu a poistenia 

zodpovednosti za škody spôsobené účastníkmi kurzu 

d) súčasťou nákladov na kurz môžu byť aj poplatky súvisiace s vydaním preukazu. Tieto 

výdavky budú dodávateľovi uhradené len za účastníkov, ktorí sa skúšky zúčastnia. 
 

 

 Ďalšie špecifiká vzdelávania 

 Denný počet vyučovacích hodín:   nesmie byť menej ako 6 vyučovacích hodín,  

 Rozsah vyučovacej hodiny: 45 minút. 

 Forma výučby: v dopoludňajších hodinách, max. do 16°°hod.  

 

 Spôsob ukončenia kurzu :  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby vzdelávacia aktivita bola ukončená vykonaním skúšky 

s vydaním osvedčenia (preukazu). 

 

5. Lehota poskytnutia služby:  

Január 2014  –  apríl 2014  

Verejný obstarávateľ určí poradie začatia kurzov podľa cieľovej skupiny.  
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6. Miesto poskytnutia služby: okres Spišská Nová Ves alebo okres Gelnica alebo okres Levoča 

(miesto realizácie musí byť dostupné hromadnými dopravnými prostriedkami) 

 

7. Cena a spôsob určenia ceny: 

 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996, 

ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena je stanovená ako 

cena konečná a nemenná a bude vyjadrená v eurách.  

 Ponuku na vzdelávaciu aktivitu a prípravu pre trh práce žiadame podrobne vypracovať na 

základe prílohy č. 1  tejto Výzvy – Cenová ponuka. Cenová ponuka obsahuje cenu za jedného 

účastníka vzdelávania, ktorá sa počíta ako súčin ceny za 1 hodinu (1 hodina =  45 minút) vo 

vzdelávaní (na osobohodinu) a počtu hodín vzdelávacej aktivity, vrátane vykonania skúšky, 

vydania preukazu. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené 

s predmetom zákazky.  

 Oprávnené výdavky na zabezpečenie vzdelávania a prípravy pre trh práce  (ďalej len VzPrTP) 

sú bližšie uvedené v §48  a  §48a  zákona o službách zamestnanosti.  

Verejný obstarávateľ odporúča, aby do ceny kurzu bolo zahrnuté úrazové poistenie účastníkov 

a poistenie zodpovednosti za škody spôsobené účastníkmi zaradenými do vzdelávania. 

V prípade nepoistenia následky poistných udalostí znáša dodávateľ služby.  

 

Pri určovaní oprávnenosti výdavkov víťaza verejného obstarávania  bude verejný obstarávateľ 

postupovať v zmysle Usmernenie riadiaceho orgánu č.N3/2007, Aktualizácia 14 (ďalej len 

usmernenie), ktoré určuje  oprávnenosť výdavkov pri realizácii vzdelávacích aktivít 

a primeranosť ceny oprávnených výdavkov na osobohodinu vzdelávacích aktivít podľa 

jednotlivých kategórií. V zmysle usmernenia sa za osobohodinu  považuje hodina v trvaní 60 

minút. V prípade, ak je vyučovacia hodina kratšia, napr. 45 minút, v takomto prípade sa suma 

prepočítava na 60 minútovú hodinu, t.j. 45/60* hodinová sadzba (60 minútová).  

V zmysle uvedeného usmernenia oprávneným výdavkom v prípade vzdelávacej kategórie 

Odborné robotnícke profesie – v zmysle osobitných predpisov SR je 6,22 EUR  na 60 

min. osobohodinu.  

Po prepočítaní v zmysle usmernenia je maximálna výška na 45 minútovú hodinu 3,88 

EUR  bez DPH (45/60*5,18 EUR = 3,88 EUR). Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. c) 

zákona o dani z pridanej hodnoty výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované ako 

odborný výcvik a  rekvalifikácia poskytované podľa zákona o službách zamestnanosti sú 

oslobodené od DPH.  

 

 Usmernenie riadiaceho orgánu č.N3/2007, Aktualizácia 14 je možné si pozrieť na  

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=1984 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 696,00 EUR  bez DPH 

 

9. Hlavné podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov ESF - Národného projektu 

III-2/A  Vzdelávanie a príprava pre trh práce a Národného projektu  III-2/B Zvyšovanie 

zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, Činnosť  2. 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo výške 85 

% z ESF a 15% zo zdrojov štátneho rozpočtu.  

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Platba sa bude realizovať 

formou bezhotovostného platobného styku po dodaní predmetnej služby  na základe 
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predloženej faktúry a podporných dokladov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej 

doručenia. 

 

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

a) fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto 

zákazky (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a pod.), 

b) predloží projekt vzdelávacej aktivity, vrátane charakteristiky profilu absolventa 

vzdelávania a možností jeho uplatnenia sa na trhu práce; uchádzač v ponuke predloží 

štruktúru, obsahové zameranie jednotlivých častí alebo predmetov, ktoré sú obsahom 

výučby a uvedie počet vyučovacích hodín, ktoré pripadajú na jednotlivé časti alebo 

vyučovacie predmety; uvedie celkový rozsah vzdelávania na 1 účastníka, t.j. celkový 

počet vyučovacích hodín na 1 účastníka a dĺžku vyučovacej hodiny v minútach; uvedie 

rozdelenie celkového počtu vyučovacích hodín na teóriu a prax; uvedie podmienky 

zaradenia účastníka do vzdelávania (kvalifikačné požiadavky, podmienka zdravotnej 

spôsobilosti a pod.); uvedie spôsob zabezpečenia vzdelávacej aktivity a spôsob 

realizácie, či pôjde o dva samostatné kurzy alebo spoločnú realizáciu; taktiež uvedie 

miesto realizácie vzdelávacej aktivity,  

c) kópiu potvrdenia o akreditácii predmetnej aktivity, resp. ekvivalentný doklad vydaný 

podľa osobitných predpisov, 

d) čestné vyhlásenie o tom, že vzdelávacia ustanovizeň garantuje zabezpečenie 

materiálnych, priestorových, technických a organizačných podmienok na realizáciou 

kurzu. V prípade použitia výpočtovej techniky aj doklad o licencii na používaný 

software (v prípade prenájmu výpočtovej techniky musí byť súčasťou dohody o 

prenájme aj doklad o licencii na použitý software),  

e) čestné vyhlásenie, že uchádzač má splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu 

preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, odvodu poistného na 

sociálne poistenie a povinných príspevkov na povinné starobné dôchodkové sporenie,  

f) čestné vyhlásenie, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov 

vyplývajúce z pracovného pomeru,  

g) čestné vyhlásenie, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo 

v inom podobnom konaní,  

h) čestné vyhlásenie, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov 

pred predložením ponuky,  

i) čestné vyhlásenie, že nemá záväzky voči úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,  

j) cenovú ponuku na tlačive, ktoré je prílohou č. 1 výzvy podpísanú uchádzačom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača, 

k) identifikačné údaje uchádzača, t.j. obchodné meno uchádzača, sídlo organizácie, meno   

štatutárneho zástupcu, typ spoločnosti, IČO, bankové spojenie, kontaktné telefónne 

číslo, e-mailovú adresu a číslo faxu. 

  

 

11. Ponuku predložte v lehote do: 25.11.2013   do 12,00 hod. 

 poštou na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová 

Ves,  

  prípadne osobne, do podateľne úradu na ul. Odborárov 53, Spišská Nová Ves v úradných  

hodinách. 

 

 Označenie obálky:  

                                    -  adresa verejného obstarávateľa 

       - adresa uchádzača 

       - označenie obálky heslom:  „Pilčík“     „Neotvárať!“,  
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 Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky na poskytnutie 

služby je najnižšia cena na jedného účastníka VzPrTP.  Úspešným uchádzačom sa stane 

uchádzač, ktorý splní všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky a požiadavky, a 

ktorého cena bude  najnižšia zo všetkých predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky.  

 

13. Ďalšie informácie:  

a) S víťazom budú podpísané dve  dohody, t.j.  na financovanie v rámci  Národného projektu 

III-2/A Vzdelávanie a príprava pre trh práce a Národného projektu  III-2/B Zvyšovanie 

zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie za 

podmienky, že víťazný uchádzač pred podpisom dohody predloží platný doklad 

o akreditácii na vzdelávanie, t.j originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu, ktorým 

preukáže, že disponuje akreditáciou na vzdelávanie a prípravu pre trh práce v oblasti 

predmetu zákazky, vydanou podľa predpisov platných v SR, resp. podľa ekvivalentných 

predpisov platných v rámci krajín Európskej únie. Verejný obstarávateľ požaduje 

akreditáciu pre danú vzdelávaciu aktivitu, z dôvodu zabezpečenia predmetu zákazky 

v požadovanej kvalite, ako aj z dôvodu, že sa jedná o povinnú náležitosť podľa zákona č. 

5/2004 Z z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Ak víťazný uchádzač nebude vedieť preukázať akreditáciu, dohoda 

sa uzatvorí s druhým uchádzačom,. ...  v poradí podľa Zákona o VO č. 25/2006 § 45 ods. 

9 ). 

b) Víťazný uchádzač predloží pred podpísaním dohody doklady o vysporiadaní 

záväzkov nie staršie ako 3 mesiace, že má splnené daňové povinnosti, povinnosti 

odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, odvodu poistného 

na sociálne poistenie a povinných príspevkov na povinné starobné dôchodkové sporenie, 

že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred predložením 

ponuky alebo preukáže aktuálne potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov.  

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť dohodu v prípade, že sa preukáže, že 

uchádzač má na základe predložených potvrdení nevysporiadané záväzky. 

c)  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť súťaž 

v prípade, ak sa zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená, alebo ak nastane 

niektorá z podmienok podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. 

d) Vzhľadom za skutočnosť, že zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu 

úspešného uchádzača inštitúciami Európskej únie podľa osobitného predpisu, ponuka 

úspešného uchádzača sa prijíma s odkladacou podmienkou, tj. po schválení a overení 

procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu 

verejného obstarávania bude so záporným výsledkom verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo verejnú súťaž zrušiť. 

 

V Spišskej Novej Vsi 29.10.2013 

 

 

 

 

 ............................................... 

  Bc. Ing. Janka Brziaková 

   riaditeľka 
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Príloha: 1 

CENOVÁ  PONUKA 

na zabezpečenie vzdelávania a prípravy pre  trh práce 

pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny    Spišská Nová Ves  

  

Identifikácia potenciálneho dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len "dodávateľ VzPrTP") 

Názov dodávateľa VzPrTP 

  

Adresa dodávateľa VzPrTP 

  

  

Základná špecifikácia VzPrTP 

Názov VzPrTP   

Miesto realizácie VzPrTP   

Max. počet účastníkov VzPrTP   

Rozsah VzPrTP na 1 účastníka v hodinách   

Rozsah 1 hodiny VzPrTP v minútach   

  

 Predpokladaná cena (v eur bez DPH) 

1 účastník VzPrTP/1 vyučovacia hodina (1 osobohodina)   

1 účastník/VzPrTP   

Max. celková cena VzPrTP/max. počet účastníkov VzPrTP   

  

V Dňa 

  

      podpis, odtlačok pečiatky dodávateľa služby VzPrTP 

 


