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Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej
Ľubovni

IČO: 37937740

Poštová adresa: Farbiarska 57

PSČ: 06401

Mesto/obec: Stará Ľubovňa

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57,
064 01 Stará Ľubovňa

Kontaktná osoba: Ing. Mária Kardošová

Telefón: +421 522446450

Fax: +421 522446109

E-mail: upsvr_sl@upsvar.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.upsvarsl.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.upsvarsl.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo
miestnych útvarov

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. a).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Vzdelávanie a príprava pre trh práce - Murár 2



II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby.

Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 24.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Stará Ľubovňa

NUTS kód:

SK041.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

V rámci Národného projektu III-2/AVzdelávanie a príprava pre trh
práce a Národného projektu III-2/B, aktivita č. 2 Zvyšovanie
zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie sa realizuje vzdelávacia aktivita s názvom Murár 2.
Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce je príprava uchádzačov o
zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na
zvládnutie požiadaviek, ktoré si profesia murár vyžaduje. Požadovaná
učebná osnova: - BOZP a PO v stavebnej výrobe - Stavebné
materiály, druhy stavebných materiálov , vlastnosti stavebných
materiálov a použitie jednotlivých druhov stavebných materiálov -
Technologické postupy murovania múrov, vnútorné a vonkajšie
omietky, izolácie betonárske práce, vykonávanie jednoduchých
stavebných a montážnych prác - Pracovné nástroje a strojné
vybavenie používané v stavebníctve - Čítanie stavebných výkresov,
orientácia sa v stavebnej dokumentácii - Odborný výcvik- prax u
zamestnávateľa Potreba realizácie predmetnej zákazky vyplýva z
pretrvávajúceho záujmu zamestnávateľov o zamestnancov, ktorí majú
skúsenosti s prácou murára v stavebníctve. Predpokladaný rozsah
vzdelávania: minimálne 170 maximálne 260 vyučovacích hodín (
jedna vyučovacia hodina = 45 minút) Predpokladaný počet
zaradených : 20 uchádzačov o zamestnanie celkom, z toho : 10 UoZ
a 10 znevýhodnených UoZ Predmetné vzdelávanie a príprava pre trh
práce musí byť akreditované Akreditačnou komisiou MŠ SR pre
ďalšie vzdelávanie, resp. certifikované inak predpísaným spôsobom
predkladá sa originál alebo úradne overená kópia. Priestory vrátane
didaktickej techniky, pomôcok na vzdelávanie zabezpečí dodávateľ
vzdelávacej aktivity, dodávateľ poskytne účastníkom vzdelávania aj
školiace pomôcky a pracovné pomôcky. Vzdelávanie sa bude
realizovať intenzívnou dennou formou ako skupinová aktivita s
počtom zaradených 20 UoZ v jednej skupine (10 UoZ a 10
znevýhodnených UoZ). Verejný obstarávateľ požaduje, aby
vzdelávacia aktivita bola ukončená vykonaním skúšky a vydaním
osvedčenia pre absolventov vzdelávania. Bližší opis predmetu
zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. 1 Opis



predmetu zákazky.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80400000-8. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 80511000-9. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaný rozsah vzdelávania: minimálne 170 maximálne 260
vyučovacích hodín ( jedna vyučovacia hodina = 45 minút)
Predpokladaný počet zaradených : 20 uchádzačov o zamestnanie
celkom, z toho : 10 UoZ a 10 znevýhodnených UoZ

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
Rozpätie hodnôt.

Od: 0,0000 Do: 11 996,000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v intervale .

Začatie: 14. 5. 2012

Ukončenie: 31. 10. 2012

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí preukázať osobné
postavenie podľa §26 ods.1 písm. c, d, e, f) zákona o verejnom
obstarávaní a preukáže ich predložením nasledovných originálnych
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií : - §26 ods. l písm. c)
zákona o VO - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v
konkurze, likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku preukazuje potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, - §26 ods. 1 písm. d)
zákona o VO - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia preukazuje
potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším
ako tri mesiace - §26 ods. 1 písm. e) zákona o VO - nemá evidované
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie
starším ako tri mesiace - § 26 ods. 1 písm. f) zákona o VO - je
oprávnený poskytovať službu preukazuje dokladom o oprávnení
poskytovať službu ( napr. živnostenské oprávnenie, výpis zo



živnostenského registra, výpis z obchodného registra) . Uchádzač
môže vyššie uvedené doklady nahradiť predložením Potvrdenia o
zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa predložiť

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti tykajúce sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti uvedené v § 28 zákona o VO preukazuje
nasledovne: - § 28 ods. 1 písm. a) zákona o VO - preukáže
zoznamom poskytovaných služieb za predchádzajúce tri roky
minimálne 2 služby za uvedené obdobie o kurzoch rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov. Dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. - § 28
ods. 1 písm. g) zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za poskytnutie služby túto skutočnosť preukazuje
zoznamom a údajmi o minimálne dvoch lektoroch, ktorí budú
zabezpečovať vzdelávaciu aktivitu, predloží podpísaný životopis a
doklad o nadobudnutom vzdelaní lektorov a prax vo vyučovaní
minimálne 2 roky - §28 ods. 1 písm. j) zákona o VO - údaje o
technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie
služby - vyhlásenie, že uchádzač garantuje zabezpečenie
materiálnych, priestorových a technických podmienok na realizáciu
kurzu.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom



Dátum: 23. 3. 2012. Čas: 12.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 23. 3. 2012. Čas: 15.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 26. 3. 2012. Čas: 10.00 h. 

Miesto: ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará
Ľubovňa, miestnosť č. 201 na 2 poschodí

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): V rámci
Národného projektu III-2/AVzdelávanie a príprava pre trh práce a
Národného projektu III-2/B, aktivita č. 2 Zvyšovanie zamestnanosti a
zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa
realizuje vzdelávacia aktivita s názvom Murár 2.

VI.2. Ďalšie informácie 
Uchádzač v rámci svojej ponuky ďalej predloží : - základné údaje o
uchádzačovi obchodné meno, sídlo organizácie, označenie
prevádzky, meno štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie,
číslo telefónu, mobil, fax, e-mail - vyhlásenie uchádzača o pravdivosti
a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke - projekt
vzdelávacej aktivity, vrátane charakteristiky profilu absolventa
vzdelávania a možnosti jeho uplatnenia na trhu práce - obsahové
zameranie jednotlivých častí 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 a prípravy pre trh práce (kvalifikačné
požiadavky, podmienka zdravotnej spôsobilosti a pod.) - uvedie
spôsob zabezpečenia aktivity a taktiež uvedie miesto realizácie
vzdelávania a prípravy pre trh práce - návrh na plnenie kritérií cenová
ponuka - uchádzač alebo záujemca predloží overenú kópiu
akreditácie v predmete zákazky vydanú akreditačnou komisiou
Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie (podľa zákona č.
568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov resp. ekvivalentný doklad Pracovný čas verejného
obstarávateľa je od 8,00 hod. do 15,00 hod. Ostatné informácie
verejného obstarávateľa sú podrobne uvedené v súťažných
podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s
úspešným uchádzačom zmluvu na poskytnutie služby v prípade, ak
nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol



predpokladať.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
27. 2. 2012


