
Výzva na predkladanie ponúk 
 
Názov zákazky:  Nemecký jazyk pre opatrovateľky 

 
Druh zákazky: Služby. 

 

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ  

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 Úradný názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves   

IČO: 35557010   

Poštová adresa: Odborárov 53   

PSČ: 05221   

Mesto/obec: Spišská Nová Ves   

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): AB A Spišská Nová Ves, Odborárov 53,3.posch. č. dverí 314   

Kontaktná osoba: Mgr. Danica Stoličná, Mgr. Antonia Kleinová   

Telefón: +421 532440450 / 532441190   

Fax: +421 532440109   

E-mail: Upsvr_sn@upsvar.sk   

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.upsvarsn.sk   

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.upsvar.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 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov a záujemcov o zamestnanie s názvom Nemecký jazyk pre 
opatrovateľky 

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: Spišská Nová Ves (miesto realizácie musí byť dostupné MHD) 

 NUTS kód: 

  SK042. 
 

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



 Zabezpečenie vzdelávania v rámci NP III-2/A Vzdelávanie a príprava pre trh práce a NP III-2/B Zvyšovanie 
zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Činnosť č. 2 - Vzdelávanie a 
príprava pre trh práce sa realizuje vzdelávacia aktivita s názvom Nemecký jazyk pre opatrovateľky. 

Cieľom vzdelávania je jazyková príprava uchádzačov o zamestnanie (UoZ), záujemcov o zamestnanie (ZoZ) 
a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (znevýhodnených UoZ) na celkom jednoduchú predovšetkým 
ústnu komunikáciu  v nemeckom jazyku s orientáciou na komunikáciu na bežnú komunikáciu potrebnú pri i 
opatrovaní starších ľudí.   
 Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1.Opis predmetu zákazky 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 80580000-3 Poskytovanie jazykových kurzov 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 

 Realizovanie dvoch kurzov pre celkom 32 účastníkov z toho: jeden kurz pre UoZ/ZoZ- predpokladaný počet 
zaradených 16 do jedného kurzu a jeden kurz pre znevýhodnených UoZ - predpokladaný počet zaradených 16 
znevýhodnených UoZ 

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
Rozpätie hodnôt. 

 Od: 0,0000 Do: 9300,0000 EUR 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

 Obdobie: v intervale . 

 Začatie:       12/2011 

 Ukončenie: 12/ 2012 
 

 

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: 

1.1. v zmysle § 26 ods. 1 písm. c) zákona o VO – uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie 
starším ako tri mesiace, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurzu, 
v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  

1.2. v zmysle § 26 ods. 1 písm. d) zákona o VO – uchádzač predloží potvrdenie Sociálnej poisťovne 
a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenue, sociálne poistenie a príspekov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

1.3. v zmysle § 26 ods. 1 písm. e) zákona o VO – uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného 
daňového úradu nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

1.4. v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) a  podľa § 99 ods. 1 písm.b) zákona o VO – predloží doklad 
o oprávnení poskytovať službu (FO výpis zo živnostenského registra, PO výpis z obchodného 
registra). 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

Verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzača v ponuke predložiť žiadne informácie a dokumenty, ktorými 
preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie. 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

a/ 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, 
b/ Potvrdenie o akreditácii predmetnej aktivity, resp. ekvivalentný doklad originál alebo úradne osvedčená kópia, 
ponúkané vzdelávanie a príprava pre trh práce musí byť akreditované Akreditačnou komisiou MŠ SR pre ďalšie 
vzdelávanie 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 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 výpočtovej techniky musí byť súčasťou dohody o prenájme aj doklad o 
licencii na použitý software),  
d/ Uchádzač predloží min. 2 referencie o realizovaných kurzoch rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet tejto zákazky,  
e/ 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. 

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 
8/2011/OHS 

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

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

 Dátum: do 16. 11. 2011. Čas: 12.00 h.  

 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 

 Dátum: 28. 11. 2011. Čas: 12.00 h.  

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 

 Dátum: 29. 11. 2011. Čas: 09.00 h.  

 Miesto: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, ul. Odborárov 53, Spišská Nová Ves, 
administratívna budova A, zasadačka č. 302 na 3. poschodí 

 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) 

 

 Lehota viazanosti ponúk 

 Do 31.1.2012 
 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno. 

 Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Národný projekt III-2/A a NP III-2/B 

VI.2. Ďalšie informácie 



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ak nastanú nepredvídané 
okolnosti, ktoré v čase zverejnenia výzvy nepredpokladal ako aj z dôvodu prekročenia finančného limitu určeného 
pre podprahovú zákazku určeného nadriadeným orgánom. Pracovná doba verejného obstarávateľa je v pracovných 
dňoch od 08,00 hod. do 12,00 hod.. Komunikáciu s uchádzačmi za verejného obstarávateľa budú zabezpečovať: 
Mgr.Stoličná, č.tel.: 0532440450,e-mail: danica.stolicna@upsvar.sk - za vecnú stránku vzdelávania a Mgr. Kleinová, 
č.tel.: 0532441190, e-mail: antonia.kleinova@upsvar.sk - za stránku verejného obstarávateľa. 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
26. 10. 2011 

 

 

 
 
 
Vypracoval: Mgr. Antonia Kleinová, OSO VO 

 
 
 
 
 
 
 
Schválil:                                                                  Mgr. Peter Popadič 
                                                                                       riaditeľ 
 

 


