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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 Žiline

IČO: 37905473

Poštová adresa: Hurbanova 16

PSČ: 01001

Mesto/obec: Žilina

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina

Kontaktná osoba: Ing. Dana Pospíšilová, Ing. Zuzana Gogová

Telefón: +421 412440253

Fax: +421 412440109

E-mail: dana.pospisilova@upsvar.sk

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

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.upsvarza.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 uchádzačov o zamestnanie -
Predavač, pokladník, obchodný pracovník.



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

Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2
k zákonu/kategórie služieb číslo 17-27 podľa prílohy č. 3 k zákonu):
24.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Žilina, miesto konania musí byť
prístupné hromadnými dopravnými prostriedkami.

NUTS kód:

SK031.

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

Zákazka 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,
Činnosť 2 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie. Hlavným cieľom vzdelávania je
zabezpečiť uchádzačom o zamestnanie získanie vedomostí a
praktických zručností v oblasti práce predavačov a pracovníkov v
maloobchode, zamestnancov prvého kontaktu v službách a tých, ktorí
sa venujú obsluhe klientov.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80400000-8. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Požadovaný rozsah vzdelávania : minimálne 200 vyučovacích hodín
teoretickej a praktickej výučby, z toho praktická výučba minimálne 60
vyučovacích hodín (vyučovacia hodina = 45 minút). Predpokladaný
počet zaradených účastníkov : maximálne 25 UoZ a maximálne 25
ZUoZ v dvoch kurzoch.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 35 000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v intervale .

Začatie: 15. 10. 2012

Ukončenie: 28. 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: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 písm. c), d),
e), f) zákona a verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením
originálnych dokladov alebo úradne overených kópií nasledovne: - §
26 ods. 1 písm. c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - predkladá
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu
predloženia ponuky, - § 26 ods. 1 písm. d) nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia - predkladá potvrdením Sociálnej poisťovne a
zdravotnej poisťovne (všetkých zdravotných poisťovní) nie starším
ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, - § 26 ods. 1 písm. e)
nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia - predkladá potvrdením miestne príslušného daňového
úradu nie staším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, - § 26
ods. 1 písm. f) je oprávnený poskytovať službu - predkladá dokladom
o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky
(výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra).
Uchádzač môže vyššie uvedené doklady nahradiť predložením
originálu alebo úradne overenej kópie potvrdenia o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej
spôsobilosti a odbornej spôsobilosti uvedené v § 28 preukazuje
uchádzač nasledovne : - § 28 ods. 1 písm. a) 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 (referencie) potvrdí tento 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
uskutočnení. Referencie musia byť predložené ako originály alebo
úradne overené fotokópie. - § 28 ods. 1 písm. g) 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 nadobudnutom vzdelaní (kópia). - 28 ods. 1 písm. j)
údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícii na poskytnutie služby : uchádzač predloží
čestné prehlásenie o tom, že vzdelávacia ustanovizeň garantuje
zabezpečenie technických podmienok na realizáciu ponúkaného
vzdelávania a prípravy pre trh práce v súlade s vydanou akreditáciou.
V prípade použitia výpočtovej techniky predkladá aj doklad o licencii
na používaný software (v prípade prenájmu výpočtovj techniky musí
byť súčasťou dohody o prenájme aj doklad o licencii na používaný
software).

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 
C/212/087510

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

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

Dátum: 15. 8. 2012. Čas: 15.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 23. 8. 2012. Čas: 12.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 24. 8. 2012. Čas: 10.00 h. 

Miesto: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16,
Klub práce, prízemie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

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

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): NP III-1/A -
Vzdelávanie a príprava pre trh práce. NP III-2/B - Zvyšovanie



zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie, Činnosť č. 2 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce
znevýhodnených uchádzačov.

VI.2. Ďalšie informácie 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina ako verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo neuzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu na
poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase
uverejnenia výzvy nepoznal.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
1. 8. 2012


