
Výzva na predkladanie ponúk 
 
Názov zákazky:  Bilančná diagnostika 

 
Druh zákazky: Služby. 

 

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ  

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

 Úradný názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad   

IČO: 37937758   

Poštová adresa: Nábrežie Jána Pavla II. 439/16   

PSČ: 05801   

Mesto/obec: Poprad   

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad   

Kontaktná osoba: PhDr. Anna Behunová, Ing. Zuzana Holečková   

Telefón: +421 522440450 / 522440190   

Fax: +421 522440109   

E-mail: upsvr_pp@upsvar.sk   

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

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.upsvarpp.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 
Odborné poradenské služby s názvom – Bilančná diagnostika 

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): 25. 

a) Stavebné práce 

b) Tovary 

c) Služby 

 Hlavné miesto poskytovania služieb: mesto Poprad a mesto Levoča 

 NUTS kód: 

  SK042. 
 

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

 
V rámci Národného projektu III-2/B - „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov 



o zamestnanie“, činnosť 1 – „Podpora poskytovania odborných poradenských služieb“ sa realizuje poradenská 
aktivita s názvom „Bilančná diagnostika“. 

Hlavným cieľom poradenskej aktivity je prostredníctvom komplexnej psychologickej diagnostiky zistiť úroveň 
osobnostných  predpokladov, schopností, vlastností osobnosti, odborných zručností a skúseností  - reálne 
zhodnotiť pracovnú kapacitu a odporučiť ďalšie opatrenia na zvýšenie možnosti uplatnenia sa na trhu práce alebo 
riešenia životnej situácie klienta. 

Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1.Opis predmetu zákazky 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 85312320-8 poradenské služby 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 

 Realizovanie odborných poradenských aktivít pre celkom 100 účastníkov  - znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie (zUoZ). Predpokladaný počet  zaradených zUoZ  do jednej skupiny je 10 – 15. 

 

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

 Od: 0  EUR            Do: 25 000 EUR 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

 Obdobie: v intervale . 

 Začatie: Jún 2012 

 Ukončenie: 31.12. 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: 

1. v zmysle § 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu 
nie starším ako tri mesiace, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

2. v zmysle § 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží potvrdenie Sociálnej 
poisťovne a zdravotných poisťovní nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia, 

3. v zmysle § 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží potvrdenie miestne 
príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

4. v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) a  podľa § 99 ods. 1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní – predloží doklad 
o oprávnení poskytovať službu (FO výpis zo živnostenského registra, PO výpis z obchodného registra). 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

Verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzača v ponuke predložiť žiadne informácie a dokumenty, ktorými 
preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie. 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

1. v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – zoznamom  min. 2 poskytnutých služieb za 
predchádzajúce tri roky (2009, 2010, 2011) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom: 
            1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení (referenciu) 
potvrdí tento verejný obstarávateľ,  



             2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení (referenciu) potvrdí odberateľ; ak to nie je 
možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.  Referencie musia byť predložené ako originály alebo 
úradne overené fotokópie. Referencie sa musia týkať služieb rovnakých alebo obdobných ako je predmet tejto 
zákazky V prípade, že uchádzač nevie predložiť referencie za uvedené obdobie troch rokov z dôvodu, že nebol 
oprávnený poskytovať uvedené služby (nepodnikal v uvedenom období), predkladá referencie za obdobie trvania 
svojej činnosti. 

2. v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o 
odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby: uchádzač predloží zoznam min. 2 lektorov, ktorí 
budú zabezpečovať vzdelávaciu aktivitu, lektor musí preukázať schopnosť odbornej spôsobilosti k predmetu tejto 
zákazky, táto skutočnosť sa preukazuje podpísaným životopisom (originál) a dokladom o nadobudnutí vzdelania 
(fotokópia minimálne druhom stupni vysokoškolského vzdelania.);.  

Všetky požadované doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
resp. ďalšie požadované dokumenty, musia byť originály alebo úradne overené kópie originálov vyjadrujúce 
aktuálny stav ku dňu predloženia ponuky. 

 
III. 1.4. Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky 

       Uchádzač v rámci svojej ponuky: 

1. Predloží projekt odbornej poradenskej služby, vrátane charakteristiky profilu absolventa poradenstva 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 poradenskej aktivity 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 cenovú ponuku (Príloha č. 3), uvedie podmienky zaradenia účastníka 
do odbornej poradenskej služby. 

2. Ponúkané odborné poradenské služby musia byť realizované prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, 
ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti v zmysle § 43 zákona o službách zamestnanosti Z.z. v znení 
neskorších predpisov; dodávateľom odborných poradenských služieb môže byť len osoba, ktorá dosiahla 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a právnická osoba, u ktorej túto podmienku spĺňa zodpovedný zástupca 
podľa zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorá poskytuje odborné 
poradenské služby v mene dodávateľa.  

V prípade, ak súťažné podklady nebudú obsahovať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, bude 
uchádzač vylúčený z dôvodu nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky v zmysle § 42 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. Všetky požadované doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek verejného 
obstarávateľa vo verejnom obstarávaní, resp. ďalšie požadované dokumenty, musia byť originály alebo úradne 
overené kópie originálov vyjadrujúce aktuálny stav ku dňu predloženia ponuky. 

 

III.1.5. 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 bez DPH na jedného účastníka (kurzočlovekohodina). 

  

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie. 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
1/2012/ 43311 

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

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



 Dátum: 20.04.2012  Čas: 12.00 h.  

 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 

 Dátum: 27.04.2012  Čas: 12.00 h.  

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 

 Dátum: 02.05.2012. Čas: 09.00 h.  

 Miesto: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, Poprad na 4. poschodí číslo 
miestnosti 231 (zasadacia miestnosť). 

 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba). 

 Lehota viazanosti ponúk 

 Do 31.08.2012 
 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

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

 Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Národný projekt III-2/B 

VI.2. 
Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

1. Zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 ods.1) zákona o verejnom obstarávaní a tiež zrušiť postup 
zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. O zrušení postupu upovedomí 
všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi im postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 
zákazky. 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán (v prípade, že nie je potrebný iný súhlas) a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 548/2010 Z.z.. 

3. Neuzatvoriť dohodu v prípad nedodržanie finančného limitu určeného § 4 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní alebo 
prekročenia finančného limitu určeného nadriadeným orgánom na realizáciu zákazky. 

4. V zmysle § 44 ods. 3 alebo § 46 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní,  ak riadiaci orgán - MPSVR SR na základe 
administratívnej kontroly konštatuje  neoprávnené výdavky v istom rozsahu, resp. v celom rozsahu, v takom prípade sa 
dohoda s dodávateľom odborných poradenských služieb neuzatvorí. 

5. Komunikáciu s uchádzačmi za verejného obstarávateľa budú zabezpečovať: PhDr. Anna Behunová, tel.: 052/2440450, 
0911954450, fax.: 052/2440109,   anna.behunova@upsvar.sk za vecnú stránku, Ing. Zuzana Holečková, tel.: 
052/2440190, 0910954440, zuzana.holeckova@upsvar.sk za verejné obstarávanie. 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
23.03.2012 

 

 

Vypracoval: Ing. Zuzana Holečková, OSO VO 

 
 
 
 
Schválil:                                                                  Ing. Anton Andráš 
                                                                                     riaditeľ úradu 
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