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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice 

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

 
 
 
Vec  
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „ Murár“  
 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice ako verejný obstarávateľ v  zmysle                  
§ 6 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zasiela 
v rámci prieskumu trhu na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona 
o verejnom obstarávaní 

 
  

výzvu na predloženie  ponuky 
  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
          Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice  
          Sídlo:  Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice   

 IČO :  37961209   
 DIČ :  2021767132  
 Zastúpený: Ing. Štefanom Jurákom, riaditeľom  

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
           Číslo účtu: 7000130800/8180  

  Email: stanislava.mikulova@upsvar.sk 
   

2. Predmet zákazky:   
Zákazka na poskytnutie služby v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej 
VzPrTP) s názvom „Murár“ 
 

         Kód CPV:               80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení 
         Kategória služby:  24 – Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 
 
3. Opis predmetu zákazky:   

V rámci Národného projektu III-2/A „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“ 
a Národného projektu III-2/B, aktivita 2 „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“  sa realizuje vzdelávacia aktivita s názvom 
„Murár“.    

          Potreba realizácie predmetnej zákazky vyplýva z pretrvajúceho záujmu   
          zamestnávateľov o zamestnancov, ktorí majú skúsenosti s prácou murára  
          v stavebníctve.  

 
4. Cieľová skupina: uchádzači o zamestnanie podľa §6  a znevýhodnení uchádzači 

o zamestnanie podľa § 8 zákona č. 5/2004  Z. z. o službách zamestnanosti. 
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5. Špecifikácia vzdelávania: 
 

 Predpokladaný rozsah vzdelávania: 150 - 170 vyučovacích hodín  
       (vyučovacia hodina  = 45 minút)   
  
 Predpokladaný počet zaradených:    5 UoZ  a 
                10 znevýhodnených UoZ 
          Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu 1 kurzu.  
           Ide o skupinovú aktivitu s počtom účastníkov 15 v 1 skupine. 
 Forma výučby: intenzívna, denná, maximálne 8 vyučovacích hodín denne  
                                    Začiatok v dopoludňajších hodinách 
         Požadovaná učebná osnova:  

•  BOZP a PO v stavebnej výrobe 

• Základné technologické postupy používané v stavebníctve 

• Stavebný materiál- druhy, vlastnosti a použitie materiálu 

• Strojné vybavenie a pracovné nástroje používané v stavebníctve 

• Práca s betónom – výroba, uloženie a ošetrenie betónu a železobetónu 

• Technologické postupy a princípy murovania múrov, omietania, zhotovovania obkladov 
a dlažieb 

• Zhotovovanie jednoduchých izolácií proti vode a zemskej vlhkosti 

• Prax v rozsahu minimálne.100 vyučovacích hodín, ktorú zabezpečí uchádzač v stavebných 
firmách 
 

Priestory vrátanej techniky a náradia , školiacich pomôcok na vzdelávanie, študijných 
materiálov a písacích potrieb pre školených  zabezpečí uchádzač. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby vzdelávacia aktivita bola ukončená vykonaním  
skúšky s vydaním osvedčenia pre absolventov vzdelávania.  

6.   Lehota poskytnutia služby:  predpokladaný začiatok december  2011         
       

  Miesto poskytnutia služby:  Levice, miesto realizácie kurzov musí byť dostupné     
  hromadnými dopravnými prostriedkami 

  
7.      Cena a spôsob určenia ceny: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Uchádzačom navrhovaná 
zmluvná cena je stanovená ako cena konečná a nemenná a bude vyjadrená v eurách.  

  
   Ponuku na vzdelávaciu aktivitu a prípravu pre trh práce žiadame podrobne    

vypracovať na základe prílohy č.1 tejto Výzvy – Návrh na plnenie kritérií. Pod 
cenovou ponukou vzdelávania sa rozumie cena bez DPH na 1 účastníka vzdelávania 
prepočítaná na 1 vyučovaciu hodinu ( 45 min.) vo vzdelávaní  vrátane vykonania 
skúšky a vydania osvedčenia. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady 
spojené s predmetom zákazky.   

 
8.       Podmienky financovania predmetu zákazky:  
          Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov ESF a ŠR v rámci  Národného  
          projektu III-2/A „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“ a Národného projektu III-2/B,  
          činnosť 2 „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených      
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          uchádzačov o zamestnanie“.  
          Dodávateľovi služieb sa neposkytuje preddavok. 
          Predpokladaná celková čiastka určená na predmet zákazky je maximálne 9 990,00 EUR  
          bez DPH.        
        Úrad uhradí dodávateľovi VzPrTP finančné prostriedky do výšky skutočných  
        oprávnených nákladov,  t.j. cenu na 1 účastníka VzPrTP na 1 vyučovaciu hodinu,  
        deklarovanú v  cenovej ponuke dodávateľa násobenú celkovým počtom absolvovaných  
        hodín všetkými účastníkmi vzdelávania. 
        Pri určovaní oprávnenosti výdavkov bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle  
        Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové   
        obdobie 2007 -2013, Aktualizácia č.10, Príloha  č.3 (www.esf.gov.sk) 
 
9.    Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky  
b) ponúkané vzdelávanie a príprava pre trh práce musí byť akreditované Akreditačnou 

komisiou MŠ SR pre  ďalšie  vzdelávanie  (kópia dokladu podľa zákona                        
č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov alebo zákona 
č.568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov ), resp. 
certifikované inak predpísaným spôsobom podľa osobitných predpisov, 

 
10.   Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

-   štruktúru, obsahové zameranie jednotlivých častí alebo predmetov, ktoré sú obsahom 
výučby a uvedie počet vyučovacích hodín, ktoré pripadajú na jednotlivé časti ; uvedie 
celkový rozsah vzdelávania na 1 účastníka, t.j. celkový počet vyučovacích hodín na 1 
účastníka a dĺžku vyučovacej hodiny v minútach, uvedie podmienky zaradenia účastníka 
do vzdelávania ( kvalifikačné požiadavky, podmienka zdravotnej spôsobilosti) 

- „Potvrdenie o akreditácii“ predmetnej aktivity, resp. ekvivalentný doklad platný 
v období realizácie vzdelávania 

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktorá je predmetom 
tejto zákazky (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a pod.) -
nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky 

-    čestné vyhlásenie, že splnil daňové povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na 
poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na 
starobné dôchodkové sporenie  

-    čestné prehlásenie uchádzača, 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. 

- 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 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), 

- 2 referencie o realizovaných kurzoch rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet tejto zákazky od objednávateľov  

- návrh na plnenie kritérií ( príloha č. 1 výzvy) 
- identifikačné údaje uchádzača, t.j. obchodné meno uchádzača, sídlo organizácie, meno 

štatutárneho zástupcu, typ spoločnosti, IČO, SK NACE Rev.2, bankové spojenie, 
kontaktné telefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo faxu, 
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- dokumentáciu o lektorskom zabezpečení vzdelávacej aktivity, pričom daný lektor má 
mať prax minimálne 5 rokov v danej oblasti a preukazuje ju na základe údajov v 
predloženom životopise 
 

         Víťaz verejného obstarávania predloží pri podpise dohody : 
a)  potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace, že nemá 

daňové nedoplatky, 
b) potvrdenie všetkých 3 zdravotných poisťovní nie staršie ako 3 mesiace, že nemá 

evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie  
c) potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace, že nemá evidované 

nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie . 
 V prípade, ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov môže nahradiť doklady 
uvedené v  písm. a), b), c)  a doklad o oprávnení podnikať predložením úradne 
osvedčenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa 
§128 ods.1. zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 

 
11. Ponuku predložte v lehote do: 21.10.2011 do 14,00 hod. 
           Poštou na adresu: ÚPSVR Levice, Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice 
         Osobne:                 na uvedenú adresu, do podateľne úradu na prízemí budovy   
 

       Označenie obálky:   - adresa verejného obstarávateľa 
           - adresa uchádzača 

       - označenie obálky heslom „Murár“ –  
              „Neotvárať!“ ,  

 
         Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
  
12. Otváranie ponúk: 24.10.2011 o 13,00 hod. 
  ÚPSVR Levice, Ľ: Štúra 53, 5.poschodie, č. dverí 516 
 
13.  Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia 

cena na 1 účastníka VzPrTP na 1 vyučovaciu hodinu bez DPH. Úspešným uchádzačom 
sa stane uchádzač, ktorý splní všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky a 
požiadavky (bod 9. a 10.výzvy) a ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených 
ponúk v rámci zadávanej zákazky.  

 
14.  Ďalšie informácie: 
       Po vyhodnotení ponúk bude uchádzačom písomne oznámený výsledok hodnotenia  
       ponúk . 
       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom dohodu,   
       ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 
 
 
 
 
V Leviciach, 3.10.2011 
                                                                                                  ................................ 
                                                                                                      Ing. Štefan Jurák 

               riaditeľ  ÚPSVR  Levice 
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Príloha: 1x návrh na plnenie kritérií 
 
 
Príloha: Návrh na plnenie kritérií 
 
 
 
 

                                                          NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

na zabezpečenie vzdelávania a prípravy pre trh práce (VzPrTP)  

pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice  
Názov a adresa dodávate ľa služby VzPrTP: 

Názov VzPrTP (kurzu)    

Miesto realizácie  

Max.počet účastníkov vo VzPrTP   

Rozsah VzPrTP na 1 účastníka v hodinách (min. 45 
min.)   

Cenová ponuka v EUR bez DPH 

Cena na 1 účastníka VzPrTP na   1 vyu čovaciu hodinu (1 kurzohodinu v rozsahu 
45 min.)   

Cena na 1 účastníka VzPrTP (Rozsah VzPrTP na 1 účastníka v hodinách (45 min.) * Cena 
na 1 účastníka VzPrTP na   1 vyučovaciu hodinu)   

Celková cena bez DPH (Cena na 1 účastníka VzPrTP * Max. počet účastníkov vo 
VzPrTP )   

                
V ................................................               
                
dňa: ...........................................               
                    ............................................   
                                    podpis, pečiatka   
                              dodávateľa služby VzPrTP       
                

 


