
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica    
  Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica 
 
 
Ev.č. A/2011/031180 
Sp.č. A/2011/09602 
 

Výzva na predloženie ponuky 
( zadávanie podprahovej zákazky ) 

 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 
písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zasiela v rámci 
zadávania podprahovej zákazky podľa  § 99-101 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
výzvu na predkladanie ponúk  

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica 
Sídlo:                 Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica  
Zastúpené :                        Mgr. Leona Klačanská, riaditeľka   
IČO :                            37 916 297 
DIČ :                  2021781135 
Bankové spojenie :           Štátna pokladnica  
Číslo účtu a kód banky :  7000129113/8180 
Kontaktná osoba:             Mgr. Alena Binková 
Telefón:                            042/2440 452 
Fax:                                  042/2440 109 
Hlavná stránka ( URL) :   http: //www.upsvarpb.sk 
Elektronická pošta:          alena.binkova@upsvar.sk 
  

2. Predmet zákazky:   
Vzdelávanie a príprava pre trh práce :  „Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej 
správe“  
 

3. Druh zákazy:    
Zákazka na poskytovanie služieb. Jedná sa o zákazku obstarávanú postupom zadávania 
podprahovej zákazky v zmysle § 99-101 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 
4. Opis predmetu zákazky:   

Aktivita č. 2 Vzdelávanie a príprava pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
v rámci Národného projektu NP III-2/B  Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s názvom „Odborná príprava záujemcov o prácu 
vo verejnej správe“. 

 Hlavným cieľom vzdelávania je zabezpečiť získanie vedomostí a praktických zručností v oblasti      
 odbornej prípravy záujemcov o prácu vo verejnej správe.  Vzdelávaním  má absolvent získať   
 teoretické poznatky o organizácii štátnej správy a samosprávy, o spôsobe financovania verejnej      
 správy. 
 Vzdelávanie bude po úspešnom absolvovaní ukončené vydaním osvedčenia akreditovaným   
 MŠ SR. 
 

5. Cieľová skupina: 
         Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie  podľa § 8  ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o     
         službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
         predpisov. 
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6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Územná pôsobnosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica   
 

7. Časový harmonogram: 
Október  2011 až  december 2012 podľa určenia obstarávateľa 

 
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:                                                                       
         Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
 
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV ):                                                                         

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií: 
         Kategória služby – 24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 

   80521000-2 Školiace programy  
   80340000-9 Špeciálne vzdelávanie  

 
10. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:   

Rozsah vzdelávania: 40 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vzdelávanie a príprava pre 
trh práce sa bude realizovať v dvoch samostatných kurzoch, do každého bude zaradených 20 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.  
Rozsah vzdelávania, špecifikácia vzdelávania a prípravy pre trh práce, podmienky uchádzača sú 
uvedené v súťažných podkladoch.  
Predpokladaná hodnota zákazky: do 18 480 Eur s DPH 
 

10.     Možnosť predloženia variantných riešení:  
 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.  

 
11.    Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie vzdelávania a prípravy pre trh práce:    
         Predpokladaný termín ukončenia realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce   
         je 31.12.2012  
 
12.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
        Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho   
        fondu, vždy po realizácii vzdelávania a prípravy pre trh práce, po splnení podmienok  
        a lehôt. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.      
           
13.   Podmienky účasti záujemcov: 
        Podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.              
 
14.   Poskytovanie súťažných podkladov:  
        Súťažné podklady si uchádzač môže vyžiadať písomne  na adrese obstarávateľa:  
        Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica 
        Centrum 13/17 
        017 01 Považská Bystrica  
       Kontaktná osoba: Mgr. Alena Binková 
       Telefón: 042/2440 452 
       Fax:  042/2440 109 
       E- mail: alena.binkova@upsvar.sk 
 
     Súťažné podklady budú poskytované záujemcom v pracovné dni pondelok až štvrtok od    
     08: 00 do 15:00 hod. a v piatok od 08:00 do 12:00 hod.  
    Spôsob prevzatia súťažných podkladov: e-mailom, osobné prevzatie alebo zaslanie poštou   
    Úhrada za súťažné podklady: - nepožaduje sa       
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15.   Lehota a miesto na predkladanie ponúk:   
        Lehota na predkladanie ponúk: do 24.10. 2011 čas: do 15: 00 hod. 
        Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

- zaslanie poštou- ako adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.  
- osobné doručenie – do podateľne č. d. 008 ( na adrese obstarávateľa uvedená 

v bode 1. ) 
 

         Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.   

         V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

 
16.   Otváranie obálok s ponukami:  
        Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 26.10.2011 o 9:00 hod.  
        Miesto otvárania obálok s ponukami: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská    
        Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica, v miestnosti č.d. 004 na prízemí 
 
17.   Kritériá na hodnotenie ponúk:  
        Kritéria pre vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena.   
  
18.   Lehota viazanosti ponúk: Do 31.12.2011 
 
19.   Použitie elektronickej aukcie:   
        Nepoužije sa. 
     
20.   Ďalšie informácie:   
        Pracovný čas verejného obstarávateľa je pondelok až štvrtok od 08:00 do 15:00 hod.   
        a v piatok od 08:00 do 14:00 hod.   
        Ostatné informácie verejného obstarávateľa sú podrobne uvedené v súťažných   
        podkladoch. 
 
       Zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie:  
       Odborne spôsobilá osoba: Ing. Alena Tršková 
       Registračné číslo OSO: E7136-406-2003 
 
 
 
 
       V Považskej Bystrici dňa 30.09.2011 
 
 
         
 
   
                                                                                                     Mgr. Leona Klačanská  
                                                                                                               riaditeľka  
 
 
 
 
 


