
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno 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 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) predkladá 

v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona  

o verejnom obstarávaní  

 

                                      výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov :       ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BREZNO 

            Sídlo :         Rázusova 40, 977 01 Brezno 

            Zastúpený:  Ing. Roman Porhajaš, riaditeľ ÚPSVR Brezno  

            IČO:            37 949 594 

            DIČ:            2021771961 

            Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

            Číslo účtu:              7000129527/8180 

     

2. Predmet zákazky:  
      Národný projekt III-2/A: Vzdelávanie a príprava pre trh práce „Čašník“ 

Národný projekt III-2/B: Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie „Čašník“ 

      Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií: 

            Kategória služby: 24 - Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 

            CPV:                     55310000-6 Čašnícke služby v reštauráciách 

 

3.   Opis predmetu zákazky: 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce „Čašník“ bude realizované v rámci  

1. Národného projektu NP III-2/A „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“, kód ITMS 

    27110130019. 

2.Národného projektu III-2/B: Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených 

   uchádzačov o zamestnanie, kód ITMS 27120230111 

   Hlavným cieľom vzdelávania uchádzačov o zamestnanie je zabezpečiť účastníkom 

   vzdelávania a prípravy pre trh práce získanie nových odborných zručností a  

   praktických skúseností v oblasti reštauračných a pohostinských služieb 

       

4. Cieľová skupina: 

NP III-2/A - uchádzači o zamestnanie podľa §6  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

NP III-2/B - 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. 

 

 

 

 

 

       ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BREZNO 
                                  

                                Rázusova 40 ,  977 01  Brezno  
 

 



 

 Predpokladaný počet zaradených: 

V rámci NP III- 2/A bude do vzdelávania zaradených 10 uchádzačov o zamestnanie 

(1 kurz). 

V rámci NP III-2/B bude do vzdelávania zaradených 15 znevýhodnených 

uchádzačov o  zamestnanie (1 kurz). 

 

5.   Región: 

Územná pôsobnosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Brezno 

 

6. Časový harmonogram: 

apríl – september 2012 

 

7. Špecifikácia vzdelávania: 

Predpokladaný rozsah vzdelávania: min. 126 vyučovacích hodín - kurzohodín  

(1 kurzohod. = 60min) pričom podiel praktického vyučovania musí byť min. 50%  

Predpokladaný počet zaradených:    10 uchádzačov o zamestnanie  

      15 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

            Požadovaná učebná osnova: 

            Obsah výučby – základné okruhy: 

 ekonomika a organizácia reštauračného stravovania 

 zásady hygieny a bezpečnosti pri práci 

 inventár a zariadenie na úseku obsluhy 

 základné pravidlá a technika obsluhy 

 psychológia obsluhy a predaja 

 spoločenské pravidlá, základné poznatky z etikety, spôsoby jednania, správania 

a vystupovania 

.  

 

            Ďalšie špecifiká vzdelávania 

            Denný počet vyučovacích hodín (kurzohodín): minimálne 6 vyučovacích hodín 

            Rozsah vyučovacej hodiny (kurzohodiny): 60 minút, 

            Forma výučby: intenzívna denná, preferované vyučovanie v dopoludňajších hodinách 

            Doklad o ukončení vzdelávania: Osvedčenie v zmysle akreditácie 

            Overenie získaných vedomostí a zručností: Záverečná skúška 

 Vzdelávacia aktivita: skupinová 

Počet zaradených do skupiny: 10 uchádzačov o zamestnanie 

      15 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

Priestory vrátane didaktickej techniky, resp. iných pomôcok na vzdelávanie (školiace, 

pracovné a pod.) zabezpečí vzdelávacia ustanovizeň  

 

8.   Lehota plnenia: do konca septembra 2012 

Miesto konania: územná pôsobnosť ÚPSVR Brezno. Miesto konania musí byť  

      dostupné hromadnými dopravnými prostriedkami. 

 

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

  - príloha č. 1 tejto výzvy - Návrh na plnenie kritérií. Pod cenovou ponukou sa rozumie 

cena vzdelávania za 1 účastníka na 1 kurzohodinu (1 kurzohodina = 60 minút). Cena 

za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 



  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena je stanovená ako cena konečná a nemenná za 

celý požadovaný predmet zákazky (teoretická a praktická časť vzdelávania a prípravy 

pre trh práce vrátane vykonania skúšky, vydania osvedčenia, pracovných pomôcok) a 

bude vyjadrená v eurách.  

    

            Predpokladaná hodnota zákazky: max. 9 450,00 EUR bez DPH  

 

Predpokladaná hodnota v rámci NP III-2/A   3 780,00 EUR 

Predpokladaná hodnota v rámci NP III-2/B   5 670,00 EUR 

 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky! 

   

    10.  Vzdelávacia ustanovizeň musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) byť oprávnená poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky 

b) ponúkané vzdelávanie a príprava pre trh práce musí byť akreditované Akreditačnou 

komisiou MŠ SR pre  ďalšie  vzdelávanie  (kópia dokladu podľa   § 7 zákona č. 

386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 

568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

resp. certifikované inak predpísaným spôsobom podľa osobitných predpisov 

         

    11.  Vzdelávacia ustanovizeň v rámci svojej ponuky predloží: 

a) kópiu výpisu z obchodného registra, resp. kópiu aktuálneho výpisu zo 

živnostenského registra; 

b) projekt vzdelávacej aktivity, vrátane charakteristiky   profilu absolventa vzdelávania 

a možností jeho uplatnenia sa na trhu práce; vzdelávacia ustanovizeň 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; 

c) potvrdenie o akreditácii predmetnej aktivity, resp. ekvivalentný doklad 

d) 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; 

e) čestné prehlásenie žiadateľa 

       - že nemá evidované daňové nedoplatky; 

            - že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 

      poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  

               - že nemá evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti  

                 a garančného fondu 

     - že za posledných 5 rokov neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle  

      zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní; 

f)    čestné vyhlásenie o tom, že vzdelávacia ustanovizeň garantuje zabezpečenie 

materiálnych, priestorových, technických a organizačných podmienok na realizáciu  

ponúkaného vzdelávania a prípravy pre trh práce v súlade vydanou akreditáciou; 



g) referencie o realizovaných kurzoch rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet tejto zákazky   

h) identifikačné údaje uchádzača, t.j. obchodné meno uchádzača, sídlo organizácie, 

meno štatutárneho zástupcu, typ spoločnosti, IČO, bankové spojenie, kontaktné 

telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo faxu 

 

  V prípade úspešného prijatia ponuky bude potrebné doložiť originály (nie staršie  

ako 3 mesiace) vyššie uvedených čestných prehlásení (bod 11 písm. e) potvrdeniami 

od príslušných ustanovizní, najneskôr do podpísania dohôd o zabezpečení 

vzdelávania a prípravy pre trh práce. Ak úspešný uchádzač nepredloží požadované 

doklady do termínu podpísania dohody bude dohoda s týmto uchádzačom 

podpísaná až po splnení vyššie uvedenej podmienky. 

  

        Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť  

        doklady uvedené v bode 11 písm. e) aj úradne overenou fotokópiou platného    

        potvrdenia Úradu pre  verejné obstarávanie. 

 

12.  Hlavné podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov ESF vo výške 85 % 

a 15 % zo zdrojov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani 

zálohovú platbu. 

 

13.    Ponuku predložte v lehote do: 23.03.2012 do 12,00 hod. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu, na ktorú sa majú ponuky doručiť: viď bod 1 

- adresu uchádzača 

- Označenie obálky: Zákazka s nízkou hodnotou, heslo: „Čašník“  - 

„NEOTVÁRAŤ“ 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.   

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 26.03.2012 o 10,00 hod v budove ÚPSVR 

 Brezno, Rázusova 40, 2. poschodie, číslo dverí 209 

      Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

14.   Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predložených ponúk je najnižšia 

cena  za   jedného  účastníka   na   1 vyučovaciu   hodinu   (1 kurzohodinu)   bez   DPH  

(1 kurzohodina = 60 minút)! Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý splní všetky 

podmienky stanovené verejným obstarávateľom a ktorého cena je najnižšia zo všetkých 

predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky.  

 

 

 

 

 

                                                               Ing. Roman Porhajaš 

v Brezne, dňa  20.02.2012                                                             riaditeľ ÚPSVR Brezno 

 

Príloha: Návrh na plnenie kritérií 



                                                           
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 

na zabezpečenie vzdelávania a prípravy pre trh práce (VzPrTP)  

pre  
Názov a adresa dodávateľa služby VzPrTP: 
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno 
Rázusova 40 
977 01 Brezno 

Názov VzPrTP (kurzu)  Čašník 

Miesto realizácie  

Max.počet účastníkov vo VzPrTP 25 UoZ (1  kurz 10 UoZ, 1 kurz 15 zUoZ)  

Rozsah VzPrTP na 1 účastníka v hodinách (60 min.) 
  

Cenová ponuka v EUR 
bez 
DPH 

Cena na 1 účastníka VzPrTP na   1 vyučovaciu hodinu (1 kurzohodinu v rozsahu 60 
min.) 

  

Cena na 1 účastníka VzPrTP (Rozsah VzPrTP na 1 účastníka v hodinách (60 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       
                

 

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto 

ponuky. 

V prípade rozdielnych údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená. 
Som / nie som platiteľom DPH

X 

 

                                                
                                                       ......................................................... 
  podpis 

odtlačok pečiatky uchádzača  (meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača) 
 
X – nehodiace sa škrtnúť  Poznámka: 1 vyučovacia hodina (kurzohodina) = 60 minút 


