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Vec: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Dunajská Streda  ako  verejný obstarávateľ v 

 zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 

102 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Dunajská Streda 

Sídlo:  Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda 

Zastúpené :  Mgr. Patriciou Tóthovou, riaditeľkou 

IČO :  378 475 54 

DIČ :   2021 796 216 

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica  

Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky :  7000129308/8180   

Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: Ing. Mária Bohuniczká, č.tel.:031/24 40 403, 

e-mail: maria.bohuniczka@upsvar.sk 

  

2. Predmet zákazky:   

         Vzdelávanie a príprava pre trh práce :  „Obchodný predajca“   

         Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií: 

         Kategória služby: 24. Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 

         CPV:    80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby 

 

3. Opis predmetu zákazky:   

            Národný projekt NP III-2/A „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“, vzdelávacia aktivita 

s názvom „Obchodný predajca“.  

         Hlavným cieľom vzdelávania je zabezpečiť zručností a znalostí na zvládnutie pozície 

„obchodného predajcu“. Úspešní absolventi kurzu majú získať zručnosť v oblasti 

predaja, prvého kontaktu so zákazníkom, obchodníkom a predajcom. Vzdelávanie je 

cielené pre UoZ vybraných  zamestnávateľov. Jedným z priorít je aj získanie 

hygienického minima v rámci vzdelávania. 
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 Cieľová skupina: 

Uchádzači o zamestnanie § 6  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti                

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4. Špecifikácia vzdelávania: 

 

 Predpokladaný rozsah vzdelávania: 40  vyučovacích hodín   

 Predpokladaný počet zaradených: 20 UoZ podľa uznesenia § 6  zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (bez znevýhodnenia ) 

 

 Požadovaná učebná osnova:  

         Obsah výučby – základné okruhy: 

          -    Zdokonalenie sa v oblasti zákazníckeho prístupu, 

 -    Vyjednávanie s klientom a obchodný predaj, 

 -    Oboznámenie klienta s vlastnosťami produktov a služieb,  

 - Využitie  pozitívneho prístupu a osobného potenciálu na efektívny predaj 

a komunikáciu. 

 

         Ďalšie špecifiká vzdelávania 

         Denný počet vyučovacích hodín: minimálne 6 vyučovacích hodín. 

Rozsah vyučovacej hodiny: 45 minút. 

Forma výučby: intenzívna denná, preferované vyučovanie v dopoludňajších hodinách. 

Doklad o ukončení vzdelávania:  Osvedčenie  v zmysle  akreditácie. 

Overenie získaných vedomostí a zručností: Záverečná skúška. 

 

5. Lehota plnenia: do konca decembra 2011 

 Miesto konania: Dunajská Streda - miesto konania musí byť dostupné hromadnými  

dopravnými  prostriedkami.  

 

7.      Cena a spôsob určenia ceny: 

 Cenovú ponuku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce žiadame podrobne vypracovať 

na základe priloženého tlačiva (príloha č. 1). Pod cenovou ponukou vzdelávania sa 

rozumie cena vzdelávania za jedného účastníka na 1 vyučovaciu hodinu                         

(1 kurzohodinu), vrátane vykonania skúšky a vydania osvedčenia.            

 

8.    Vzdelávacia ustanovizeň musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) predloží kópiu výpisu z obchodného registra, resp. kópiu aktuálneho výpisu zo 

živnostenského registra;  

b) predloží potvrdenie o akreditácii - ponúkané vzdelávanie a príprava pre trh práce musí 

byť akreditované Akreditačnou komisiou MŠ SR pre  ďalšie  vzdelávanie  (kópiu 

dokladu podľa   § 7 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších 

predpisov alebo zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; resp. certifikované inak predpísaným spôsobom podľa 

osobitných predpisov 

c) predloží čestné prehlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti neeviduje neuspokojené 

nároky svojich zamestnancov vyplývajúcich z pracovného pomeru, nie je v konkurze, v 

likvidácii, v súdom určenej správe alebo v akomkoľvek inom podobnom konaní. 
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9.   Vzdelávacia ustanovizeň v rámci svojej ponuky predloží: 

a) projekt vzdelávacej aktivity, vrátane charakteristiky   profilu absolventa vzdelávania 

a možností jeho uplatnenia sa na trhu práce; vzdelávacia ustanovizeň 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; 

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

materiálnych, priestorových, technických a organizačných podmienok na realizáciu 

ponúkaného vzdelávania a prípravy pre trh práce v súlade vydanou akreditáciou; 

 

10.   Ponuku predložte v lehote:  do 24.10.2011  
        na poštovú adresu  Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny Dunajská Streda, Ádorská 41, 

929 01 Dunajská Streda. 

 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

 

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu, na ktorú sa majú ponuky doručiť: viď bod 1 

- adresu uchádzača 

- označenie „zákazky s nízkymi hodnotami – „NEOTVÁRAŤ“ 

- označenie heslom zákazky s nízkymi hodnotami: „Obchodný predajca“  

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.   

11.   Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena  

za  jedného účastníka na 1 vyučovaciu hodinu (1 kurzohodinu). Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.  

 

 

 

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

                                                                                                        Mgr. Patricia Tóthová   

                                                                                             riaditeľka ÚPSVR  Dunajská Streda 
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  Príloha: 1 x cenová ponuka        

 

  
 

                   CENOVÁ  PONUKA (súčasť verejného obstarávania)    

na zabezpečenie VzPrTP  

pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
.................................................................................. 
Názov a adresa dodávateľa služby VzPrTP: 

Názov VzPrTP (kurzu) podľa 
akreditácie   

Miesto realizácie   

Max.počet účastníkov vo 
VzPrTP 

  

Rozsah VzPrTP na 1 
účastníka v hodinách   

Štruktúra cenovej ponuky v Eur bez DPH s DPH 

1. 

priame náklady vynaložené na VzPrTP, a to náklady na materiál, 

mzdy a odmeny zamestnancov, úhrada preddavku na poistné 
na zdravotné poistenie, poistného na sociálne  poistenie a 

príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených 

zariadením na VzPrTP za svojich zamestnancov vykonávajúcich 
VzPrTP, náklady na odmeny lektorov  a ostatné priame náklady, 

(konkretizovať v prílohe cenovej ponuky) 

    

2. 
režijné náklady vynaložené zariadením VzPrTP pri vykonávaní 

VzPrTP (konkretizovať v prílohe cenovej ponuky) 
    

3. 
ostatné preukázané náklady vynaložené na VzPrTP 

(konkretizovať v prílohe cenovej ponuky) 
    

4. 

náklady na potrebnú výbavu účastníkov VzPrTP učebnicami a 
učebnými pomôckami najviac vo výške 49,80 € na jedného 

účastníka VzPrTP, ak nie sú zahrnuté v nákladoch uvedených v 
bodoch 1-3 (konkretizovať v prílohe cenovej ponuky) 

    

5. 

náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, 

čistiace a dezinfekčné prostriedky poskytnuté účastníkom 
VzPrTP, ak nie sú zahrnuté v nákladoch uvedených v bodoch 1-

3 (konkretizovať v prílohe cenovej ponuky) 

    

6. 

poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka VzPrTP 
(úrazové poistenie), dohodnuté na obdobie účasti na VzPrTP, ak 

nie je zahrnuté v nákladoch uvedených v bodoch 1-3 

(konkretizovať v prílohe cenovej ponuky) 
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7. 

oprávnené náklady súvisiace so VzPrTP - náklady na poistenie 

pre prípad škody spôsobenej účastníkom VzPrTP, ktoré 
vznikajú zariadeniu na VzPrTP (konkretizovať v prílohe cenovej 

ponuky) 

    

Cena na 1 účastníka VzPrTP     

Cena na 1 účastníka VzPrTP na 1 vyučovaciu hodinu (1 
kurzohodinu) 

    

Predpokladaná celková hodnota zákazky (VzPrTP)     

                
V 
................................................         

dňa: 
...........................................         

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

 
                                 podpis, pečiatka   

                              dodávateľa služby VzPrTP       

                

 


