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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 Prievidzi

IČO: 37916289

Poštová adresa: Šumperská 1

PSČ: 97101

Mesto/obec: Prievidza

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): ÚPSVaR Prievidza, Šumperská 1, 971
01 Prievidza

Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Šovčík

Telefón: +421 462440190

Fax: +421 465431449

E-mail: vojtech.sovcik@upsvar.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.upsvar-pd.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.upsvar-pd.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 
Manikúra, nechtový dizajn - vzdelávanie a príprava pre trh práce

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): 24.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Prievidza

NUTS kód:

SK022.

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

Vzdelávanie zamerané na teoretickú a odbornú prípravu účastníkov
pre získanie spôsobilosti pre starostlivosť o nechty, teóriu pestovania
rúk, nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, postupy pri
modelovaní nechtov, moderné prístupy v nechtovom dizajne,
zaobchádanie s nástrojmi.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80530000-8. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 3 000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 6

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: § 26 odst 1 písm f- doklad že uchádzač je
oprávnení poskytovať službu

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ nepožaduje
predložiť

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: /§28 odst.1písm.a) zoznam



poskytovaných služieb za predchádzajúce tri roky/ minimálne 2 služby
rovnakého a lebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, s
uvedením cien, lehôt dodania a odberaťeľov /§28 odst1písm.g) -
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi osôb zodpovedných za
poskytnutie služby/ - menný zoznam lektorov, ktorí budú
zabezpečovať vzdelávanie a prípravu trhu práce, lektor musí
preukázať schopnosť odbornej spôsobilosti k predmetu zákazky, túto
skutočnosť preukazuje podpísaným životopisom a dokladom o
nadobudnutom vzdelaní §28 odst.1 písm.j) - údajmi o technickom
vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na poskytnutie služby

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 

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

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

Dátum: 10. 4. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 17. 4. 2012. Čas: 12.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 18. 4. 2012. Čas: 11.00 h. 

Miesto: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Šumperská č. 1, 971 01
Prievidza, miestnosť č. 219 na 2 poschodí

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač,
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a
kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača
sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a
spolnomocnením na zastupovanie.



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-2/A -
Vzdelávanie a príprava pre trh práce, NP III-2/B - Zvyšovanie
zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie

VI.2. Ďalšie informácie 
bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
27. 3. 2012


