
 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                           

 

                                                                           

                                          

 

          

Naše číslo spisu                  Vybavuje/linka                            Stará Ľubovňa 

                                                     Ing. Mária Kardošová                      

                                                     052/2446450    

 

Vec:  Výzva na predloţenie ponuky na predmet  zákazky „Operátor CNC strojov 2“  

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 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 zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky 

s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

výzvu na predloţenie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Sídlo:   Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 

 IČO :   37937740 

 DIČ :   2021768870 

 Zastúpený:  JUDr. Anna Aftanasová, riaditeľka 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

            Číslo účtu:  7000130552/8180 

            Kontaktná osoba:       Ing. Mária Kardošová 

            Email:                         maria.kardosova@upsvar.sk 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby -  vzdelávanie a príprava pre trh 

práce „ Operátor CNC strojov 2“  

Určenie CPV : 80400000-8 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby 

                          80531100-6  Operátor CNC strojov 

Kategórie  služby: 24 – Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 

 

 

 

3. Opis predmetu zákazky: V rámci Národného projektu III-2/B, aktivita  č. 2 

           „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov  

            o zamestnanie „ sa   realizuje vzdelávacia aktivita s názvom  „Operátor CNC  

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  STARÁ ĽUBOVŇA 

ODBOR SLUŢIEB ZAMESTNANOSTI 

Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa 



            strojov 2“.  

            Potreba realizácie predmetnej zákazky vyplýva z pretrvávajúceho záujmu  

            zamestnávateľov o zamestnancov, ktorí majú skúsenosti  a teoretické vedomosti 

            v oblasti obrábania rezných materiálov a v praktickej obsluhe CNC strojov.  

            Cieľová skupina: znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 zákona č.5/2004 

            o službách  zamestnanosti. 

            Predpokladaný rozsah vzdelávania : 

            od 240 vyučovacích hodín do 260 vyučovacích hodín ( jedna vyučovacia hodina = 45 

            minút) 

            Predpokladaný počet zaradených  :  4 znevýhodnení uchádzači o zamestnanie 

    

            Poţadovaná učebná osnova :  

            Osnova vzdelávania musí zodpovedať opisu predmetu zákazky : 

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

- Základy strojového obrábania kovov 

- Druhy CNC strojov, využitie  CNC strojov 

- Programovanie CNC frézky 

- Programovanie CNC sústruhu  

- Teoretická príprava na prácu s CNC strojmi 

- Praktické obrábanie na CNC strojoch 

- Prax u zamestnávateľa 

            Priestory vrátane didaktickej techniky, pomôcok na vzdelávanie zabezpečí dodávateľ  

            vzdelávacej aktivity (uchádzač). Dodávateľ  poskytne účastníkom  vzdelávania aj     

            školiace   pomôcky a pracovné pomôcky. 

            Vzdelávanie sa bude realizovať intenzívnou dennou formou ako skupinová aktivita  

            s minimálnym  počtom zaradených  4  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

            v jednej skupine. 

            Verejný obstarávateľ požaduje, aby vzdelávacia aktivita bola ukončená vykonaním   

            skúšky a vydaním osvedčenia pre absolventov vzdelávania.  

 

4.        Lehota poskytnutia sluţby :     do 30.10.2012 

           Miesto poskytnutia sluţby :      Stará Ľubovňa  

 

5.       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 tejto Výzvy -  „Návrh na plnenie kritérií“ 

            Návrh na plnenie kritérií obsahuje cenu za celý požadovaný predmet zákazky, pričom   

            cena za jedného účastníka vzdelávania  sa počíta ako súčin ceny za 1 hodinu 

            ( 1 hodina=  45 minút) vo vzdelávaní  (na kurzočlovekohodinu) a počtu hodín  

            vzdelávacej aktivity,  vrátane vykonania skúšky, vydania osvedčenia a  pracovných 

            pomôcok. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené   

            s predmetom zákazky. 

            Predpokladaná hodnota zákazky: do  3 984,00 EUR  vrátane   DPH 

 

 

 



6.        Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky : 

 

           Uchádzač  musí preukázať osobné postavenie podľa §26 ods.1 písm. c, d, e, f) zákona 

            o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením nasledovných originálnych  

            dokladov  alebo ich úradne osvedčených kópií :  

- §26 ods. l písm. c) zákona o VO - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je 

v konkurze, likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 

pre nedostatok majetku – preukazuje potvrdením  príslušného súdu nie starším ako tri 

mesiace  

- §26 ods. 1 písm. d)  zákona o VO - nemá evidované nedoplatky poistného na 

zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – preukazuje potvrdením Sociálnej 

poisťovne a zdravotnej poisťovne  nie starším ako tri mesiace 

- §26 ods. 1 písm. e)  zákona o VO - nemá evidované daňové  nedoplatky, ktoré sa 

vymáhajú výkonom rozhodnutia – preukazuje potvrdením miestne príslušného 

daňového úradu nie starším ako tri mesiace 

- §26 ods. 1 písm. f)  zákona o VO -  je oprávnený poskytovať službu – preukazuje 

dokladom o oprávnení poskytovať službu ( napr. živnostenské oprávnenie, výpis zo 

živnostenského registra, výpis z obchodného registra) .  

            Uchádzač môže vyššie uvedené doklady nahradiť predložením Potvrdenia o zapísaní   

            do zoznamu podnikateľov ÚVO 

 

       Podmienky účasti tykajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v § 28  

       zákona o VO  preukazuje nasledovne:  

- § 28 ods. 1 písm. a)  zákona o VO  - preukáže zoznamom poskytovaných   služieb za 

predchádzajúce tri roky – minimálne 2 služby za uvedené obdobie o kurzoch 

rovnakého alebo podobného charakteru  ako je predmet zákazky, s uvedením cien, 

lehôt dodania a odberateľov.  Dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. 

- § 28 ods. 1  písm. g) zákona o VO – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo 

odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za 

poskytnutie služby – túto skutočnosť preukazuje  zoznamom a údajmi o minimálne 

dvoch lektoroch, ktorí budú zabezpečovať vzdelávaciu aktivitu, predloží podpísaný 

životopis a doklad o nadobudnutom vzdelaní lektorov a prax vo vyučovaní  minimálne 

2 roky 

- §28 ods. 1 písm. j)  zákona o VO  - údaje o technickom vybavení, ktoré má uchádzač   

       k dispozícii na poskytnutie služby  - vyhlásenie, že uchádzač garantuje zabezpečenie   

             materiálnych, priestorových a  technických podmienok na realizáciu kurzu 

 

  7.     Uchádzač v rámci svojej ponuky predloţí : 

           

            -    základné údaje o uchádzačovi  obchodné meno, sídlo organizácie, označenie   

                  prevádzky, meno štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo  

                  telefónu, mobil,  fax, e-mail 

            -    vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov    

                  uvedených   v ponuke 

      -    projekt vzdelávacej aktivity, vrátane charakteristiky profilu absolventa vzdelávania  

           a možnosti jeho  uplatnenia na trhu práce 

-    obsahové zameranie jednotlivých častí 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 podmienky zaradenia účastníka do vzdelávania a prípravy pre trh práce 

(kvalifikačné požiadavky, podmienka zdravotnej spôsobilosti a pod.) 

- uvedie spôsob zabezpečenia aktivity a taktiež uvedie miesto realizácie vzdelávania 

a prípravy pre trh práce 

- návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka 

- uchádzač alebo záujemca predloží overenú kópiu akreditácie v predmete zákazky 

vydanú akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie 

(podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov resp. ekvivalentný doklad 

            

8 .       Ponuku predloţte v lehote do : 02.04.2012   do  15,00 hod. 

 Poštou na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

    Farbiarska 57 

    064 01 Stará Ľubovňa 

             Prípadne osobne,  do podateľne úradu na č. dverí 011 v úradných hodinách 

 

Označenie obálky: 

 - adresa verejného obstarávateľa 

            -  adresa uchádzača  

            -  označenie obálky heslom- „ VzPrTP –Operátor CNC strojov 2 „ -  „ Neotvárať!“ 

            Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi  

            neotvorená. 

 

  9.      Otváranie ponúk :  03.04.2012   o 9,00 hod.  

           na ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, v kancelárii č. 201,  2. poschodie 

 

10.      Hodnotenie ponúk:  

           Jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena za 

kurzohodinu. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splní všetky verejným 

obstarávateľom stanové podmienky a požiadavky a ktorého cena je najnižšia zo 

všetkých predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 

     S pozdravom 

 

  

 

        JUDr. Anna Aftanasová 

                                                                                                            riaditeľka 
  



 

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 Stará Ľubovňa 

Názov a adresa dodávateľa 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 vyučovaciu 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       

                

 

 

 


