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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

BANSKÁ BYSTRICA 

Zvolenská cesta 27, 974 05 Banská Bystrica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

Váš list/zo dňa              Naše číslo                      Vybavuje/Linka                  Banská Bystrica 

                                      B/12/ 00661-        Hambálková/2440-458       30.01.2012 

  

 

Vec  

Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky „Internetový obchod“ -  výzva 

na predloženie cenovej ponuky 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle §6 ods. 1 

písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky 

s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

  

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

            Názov:   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Sídlo:   Zvolenská cesta 27,  974 05  Banská Bystrica 

 IČO :   37949799 

 DIČ :   2021765757 

 Zastúpený:  JUDr. Robertom Kováčom 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  70000125614/8180 

  Internetová adresa:  www.upsvar-bb.sk 
 

2. Predmet zákazky:   
Zákazka na poskytnutie služby v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce s názvom 

„Internetový obchod“ 

         Určenie CPV:        80420000 - 4 

         Kategória služby:  24 – Vzdelávanie a profesionálne služby 

         Kód IMTS: 27110130019 – NP III-2/A – aktivita 1 

         Kód IMTS: 27120230111 – NP III-2/B – aktivita 1, činnosť 2 

 

3. Opis predmetu zákazky:   
Národný projekt III-2/A „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“ a Národný projekt      

III-2/B, aktivita 2 „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie“ vzdelávacia aktivita s názvom „Internetový obchod“.   

Predmet zákazky je konkrétne vymedzený a je zabezpečovaný v súlade s potrebami trhu 

práce v našom regióne, požiadavkami zamestnávateľov na praktické zručnosti 

a vedomosti zamestnancov a súčasne s vysokým záujmom evidovaných UoZ. Kurz je 

plánovaný pre 16 uchádzačov o zamestnanie (v jednom samostatnom kurze) v rozsahu 

140 - 180 vyučovacích hodín.  

  

http://www.upsvar-bb.sk/
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4. Cieľová skupina: uchádzači o zamestnanie podľa zákona č. 5/2004 o službách 

zamestnanosti a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 zákona č. 5/2004 

o službách zamestnanosti. 

 

 

5. Špecifikácia vzdelávania: 

 

 Predpokladaný rozsah vzdelávania: 140 - 180 vyučovacích hodín  

       (vyučovacia hodina = 45 minút)   

  

 Predpokladaný počet zaradených:  8 UoZ a 

                8 znevýhodnených UoZ 

  

        Požadovaná učebná osnova:  

 E-marketing, 

 internet a elektronická pošta, 

 operačný systém MS Windows, 

 manažment predaja, 

 ekonomické minimum, 

 dodávateľsko-odberateľské vzťahy. 

 

6. Lehota plnenia: marec - apríl 2012 

 Miesto konania: Banská Bystrica 

  

7.      Cena a spôsob určenia ceny: 
 Cenovú ponuku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce žiadame podrobne vypracovať 

na základe priloženého tlačiva (návrh na plnenie kritérií). Pod cenovou ponukou 

vzdelávania sa rozumie cena bez DPH na jedného účastníka vzdelávania prepočítaná na 

1 hodinu (1 hodina = 45 minút) vo vzdelávaní (na kurzočlovekohodinu), vrátane 

vykonania skúšky a vydania osvedčenia. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky 

náklady spojené s predmetom zákazky.   

 

8.    Vzdelávacia ustanovizeň musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) kópiu výpisu z OR resp. kópiu aktuálneho živnostenského listu,  

b) 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), resp. certifikované 

inak predpísaným spôsobom podľa osobitných predpisov, 

c) 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. 

 

9.  Vzdelávacia ustanovizeň v rámci svojej ponuky predloží: 

- projekt vzdelávacieho podujatia, pedagogickú dokumentáciu, vrátane charakteristiky   

profilu absolventa vzdelávania a možností jeho uplatnenia sa na trhu práce, 

- „Potvrdenie o akreditácii“ predmetnej aktivity, 

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky (výpis 

z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a pod.), 

- čestné vyhlásenie, že splnil daňové povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na 

poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na 

starobné dôchodkové sporenie (výherca VO do 10 dní od oznámenia víťazstva VO 

preukáže predmetné povinnosti), 
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- čestné vyhlásenie, že za posledných 5 rokov neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní, 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač garantuje zabezpečenie materiálnych, priestorových, 

technických a organizačných podmienok na realizáciou kurzu. V prípade použitia 

výpočtovej techniky aj doklad o licencii na používaný software (v prípade prenájmu 

VT musí byť súčasťou dohody o prenájme aj doklad o licencii na použitý software), 

- 2 referencie o realizovaných kurzoch od objednávateľov, 

- cenová ponuka1x – návrh na plnenie kritérií, 

- základné údaje, t.j. názov organizácie, sídlo organizácie, meno štatutárneho zástupcu, 

typ spoločnosti, IČO, SK NACE Rev. 2, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo, 

e-mailovú adresu a číslo faxu, 

- dokumentáciu o lektorskom zabezpečení vzdelávacej aktivity, pričom daný lektor má 

mať prax min. 5 rokov v danej oblasti a preukazuje ju na základe údajov                       

v predloženom podpísanom životopise.  

 

10. Ponuku predložte v lehote do: 15.02.2012 do 16,00 hod. 

           Poštou na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 

    Oddelenie služieb zamestnateľnosti 

Ing. Miroslava Hambálková 

    Skuteckého 39 

    974 01  Banská Bystrica 

prípadne osobne, do podateľne úradu na Zvolenskej ceste 27 alebo Skuteckého 39 v úradných 

hodinách. 

  

Označenie obálky: „Internetový obchod“  a „Neotvárať!“  
 

11. Otváranie obálok: 16.02.2012 o 9,00 hod. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 

Oddelenie služieb zamestnateľnosti 

kanc. č. 404, IV. posch. 

Skuteckého 39 

974 01  Banská Bystrica 

 

12.  Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia 

cena. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených 

ponúk zadávanej zákazky.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

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

           JUDr. Robert Kováč  

         štatutárny zástupca ÚPSVaR  

 

 

Príloha: 1 x návrh na plnenie kritérií 


