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 m           ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH  VECÍ   A RODINY  
                             odbor služieb zamestnanosti         
                         Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota 
  _______________________________________________________________ 

 
Výzva na predkladanie ponúk 
(zadávanie podprahovej zákazky) 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Adresa:  Čerenčianska 18,  979 01 Rimavská Sobota 
IČO:  37949608 
Kontaktná osoba:       Ing. Jaroslav Gálik                                   
Telefón:  +42147 2450 191,  
Fax:                           +42147 2450 099   
Elektronická pošta:  jaroslav.galik@upsvar.sk                                   
Internetová adresa:  www.upsvar.sk 

 
2. Druh zákazky a postup jej zadávania: 

Zákazka na poskytnutie služby podľa §3, ods.4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o VO“) postupom zadávania podprahovej zákazky podľa § 99 zákona o VO. 

 
3. Predmet zákazky: Zákazka na poskytnutie služby v rámci vzdelávania a prípravy pre trh  
      práce s názvom: Vzdelávacia aktivita „Predavač, skladník, pokladník“  
 
4. Opis predmetu zákazky: 

V rámci Národného projektu NP III 2/A  „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“ a  
Národného projektu NP III 2/B „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ : aktivita č. 2 „Vzdelávanie a príprava pre 
trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“, sa realizuje vzdelávacia aktivita  
„Predavač, skladník, pokladník“. 
Cieľová skupina : uchádzači o zamestnanie podľa zákona č. 5/2004 o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o službách 
zamestnanosti“ ) a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách 
zamestnanosti.   
Cieľ vzdelávania : Nadobudnutie odborných poznatkov a praktických zručností 
nevyhnutných k ovládaniu registračnej pokladne, získanie poznatkov a praktických 
zručnosti v oblasti predaja, účinné nástroje podpory predaja. Možnosť využiť vedomosti  
ako odborný pracovník, ktorý má pracovné zaradenie ako predavač, pokladník, obchodný 
zástupca, skladník, aj ako podnikateľ so zameraním na oblasť obchodu a služieb. 
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce bude uchádzač o zamestnanie absolvovať 
intenzívnou formou. 
Špecifikácia vzdelávania: 
Predpokladaný počet zaradených uchádzačov o vzdelávanie :  
Obstarávateľ predpokladá realizáciu vzdelávania  a prípravy pre trh práce pre  20  
uchádzačov o zamestnanie, z toho 10 uchádzačov o zamestnanie a 10 znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie. 
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Jedná sa o skupinovú vzdelávaciu aktivitu. 
Predpokladaný rozsah vzdelávania:  od 200 do 250 vyučovacích hodín 
1 vyučovacia hodina  (1 kurzohodina) = 45 minút ) 
Požadovaná učebná osnova:  
- Základná charakteristika pracovníka pracujúceho v službách a obchode, obchodné 

a predajné zručnosti 
- Formy a metódy predaja, trhová politika, základy marketingu, manipulácia s tovarom 
- Predaj a fakturácia, obsluha registračnej pokladne 
- Skladová evidencia, hospodárska korešpondencia 
- Vyhľadávanie zákazníkov, prieskum trhu 
- Zásady komunikácie s klientom, manažment predaja 
- Odborná prax uchádzačov o zamestnanie  vo vybraných obchodných sieťach. 
 
Doklad o ukončení vzdelávania: Osvedčenie v zmysle akreditácie 
Overenie získaných vedomostí a zručností: Záverečná skúška 

       
      Vzdelávacia ustanovizeň zabezpečí materiálne, priestorové, technické, organizačné  
      a personálne podmienky na realizáciu ponúkaného vzdelávania a prípravy pre trh práce. 
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky : 
 Miestom poskytnutia služby je: 

- Mesto Rimavská Sobota, miesto konania musí byť dostupné hromadnými dopravnými  
prostriedkami. 

 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 
 Hlavný predmet : 80530000-8 - Predavač, skladník, pokladník 
            Kategória služby: 24 - Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie /podľa prílohy č.3,  
            k zákonu o VO/ 
 
8. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 

Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4 a v súťažných podkladoch. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: do 24 200 EUR. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 
 
10. Lehota dodania predmetu zákazky: 
 Termín ukončenia poskytovaných služieb: do 10.12.2011 
 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 
Zadávaná zákazka bude  financovaná z rozpočtových prostriedkov Európskeho sociálneho 
fondu vo výške 85 % a z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 15 %.  
 

12. Podmienky účasti záujemcov: 
 a) byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky; 
 b)  ponúkané vzdelávanie a príprava pre trh práce musí byť akreditované Akreditačnou  
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            komisiou MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie (kópia dokladu podľa § 7 zákona č. 386/1997  
            Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov ), resp. certifikované inak  
            predpísaným spôsobom podľa osobitných predpisov.  
            Uchádzač v rámci svojej ponuky 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; taktiež uvedie  miesto realizácie 
vzdelávacej aktivity; 

        -   „Potvrdenie o akreditácii“ predmetnej aktivity, resp. ekvivalentný doklad; 
        -   aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom  
            tejto zákazky (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského  registra  a pod.); 
        -   čestné vyhlásenie, že uchádzač garantuje zabezpečenie materiálnych, priestorových,  
            technických a organizačných podmienok  na realizáciu 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);     
         -  min. 2 referencie o realizovaných kurzoch rovnakého alebo podobného charakteru ako  
            je predmet zákazky; 

   -  návrh na plnenie kritérií;     
   -  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; 
   -  menný 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 a dokladom o nadobudnutom  
      vzdelaní. 
 

13. Miesto a lehota určená na vyžiadanie súťažných podkladov: 
Súťažné podklady si uchádzač môže  vyžiadať na adrese:    
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

      Čerenčianska 18,  979 01 Rimavská Sobota 
- Kontaktná osoba:   Ing. Jaroslav Gálik 
- telefón:        +42147 2450 191 
                                        +421905 572 372  
- fax:       +42147 2450 099 
- e-mail:     jaroslav.galik@upsvar.sk  
Súťažné podklady budú poskytované prihláseným záujemcom v pracovné dni od 
5.10.2011   v pracovnom čase od 8,00 do 12,00  hod.  a od 13,00 do 15,00 hod.. 
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: - osobné prevzatie po predchádzajúcom  
telefonickom dohovore, e-mailom alebo zaslanie poštovou zásielkou. 
Úhrada za súťažné podklady sa nepožaduje.  
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14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk dátum: do  19.10.2011    čas: do 15,00 hod. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
                                                                    Čerenčianska 18,  979 01 Rimavská Sobota 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 

15. Otváranie obálok s ponukami: 
Dátum a čas otvárania obálok s ponukami:  20.10.2011 o 10,00 hod. 
Miesto otvárania obálok s ponukami:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Čerenčianska 18,  979 01 Rimavská Sobota,  zasadačka na 3. poschodí, č. d. 410 

 
16. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 
jediné kritérium najnižšia cena na základe § 35 ods.1 zákona  o VO. 
Podrobný spôsob hodnotenia predložených ponúk je popísaný v súťažných 
podkladoch, časť A3 – Kritéria na hodnotenie ponúk. 
 

17. Lehota viazanosti ponúk: 
31.10.2011. 
 

18. Použitie elektronickej aukcie: 
Nepoužije sa. 

 
 
19. Ďalšie informácie 

Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8,00 – do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 
hod..  
Ostatné informácie verejného obstarávateľa sú podrobne uvedené v súťažných 
podkladoch. 

      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez udania dôvodu.  
        
 
20. Osobitné podmienky:  
      Ak charakter vzdelávania a prípravy pre trh práce vyžaduje, úspešný uchádzač uzatvorí: 

- poistenie zodpovednosti za škody spôsobené uchádzačmi o zamestnanie zaradenými 
na vzdelávanie a prípravu pre trh práce 

- úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zaradených na vzdelávanie a prípravu 
pre trh práce. 

V prípade, že charakter vzdelávania si vyžaduje, aby uchádzači o zamestnanie zaradení na 
vzdelávanie a prípravu pre trh práce absolvovali lekárske vyšetrenie, je úspešný uchádzač 
povinný uhradiť uchádzačom o zamestnanie náklady s tým spojené. 
Ak to charakter vzdelávania a prípravy pre trh práce vyžaduje, je úspešný uchádzač 
povinný zabezpečiť uchádzačom o zamestnanie zaradeným na vzdelávanie pracovné 
a ochranné pomôcky. 
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Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
Meno odborne spôsobilej osoby:  Ing. Jaroslav Gálik 
Registračné číslo OSO: G2549-631-2008  

 
 
      V Rimavskej Sobote, dňa 29.9.2011  
 
 
 
 
 
   JUDr. Lívia Koóšová 
                                                                                                           riaditeľka úradu 

 

 


