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Vec  

Prieskum trhu na verejné obstarávanie zadávanej zákazky – „Obsluha vysokozdvižného 

vozíka.“ - výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo ako verejný obstarávateľ v  zmysle                  

§ 6 ods. 1 písmeno 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“) 

zasiela v rámci zadávania 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  Námestovo   

 Sídlo:   Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo   

 IČO :   37905481  

 DIČ :   2021769343  

 Zastúpený:  PhDr. Miroslovom Gabarom – riaditeľ úradu  

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000128217/8180 

  Kontaktná osoba:   PaedDr. Soňa Žygliňská 

 Email:      sona.zyglinska@upsvr.gov.sk 

 

 

2. Predmet zákazky:   
Zákazka na poskytnutie služby v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce s názvom: 

„Obsluha stavebných strojov“ 

         Určenie CPV:        80531200-7 
         Kategória služby:  24 – Vzdelávanie a profesionálne služby 

    Predpokladaná hodnota zákazky: 5 320,00  Eur bez DPH 

  



 

3. Opis predmetu zákazky:   
 

V rámci Národného projektu III-2/A „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“  a NP III-

2/B „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie“ sa realizuje vzdelávacia aktivita s názvom „Obsluha vysokozdvižného 

vozíka“.   
Potreba realizácie predmetnej zákazky vyplýva z  pretrvávajúceho záujmu 

zamestnávateľov o zamestnancov, ktorí disponujú teoretickými a prevažne praktickými 

skúsenosťami  z oblasti obsluhy vysokozdvižných vozíkov a platným oprávnením 

(osvedčením) - oprávňujúcim k výkonu tejto činnosti.  

Predmetom zákazky vzdelávania je zabezpečiť uchádzačom o zamestnanie (ďalej len 

UoZ) a znevýhodneným UoZ (ďalej len zUoZ) vzdelávací kurz zameraný na získanie 

teoretických a praktických vedomostí potrebných na obsluhu motorových 

vysokozdvižných vozíkov druhu W1. Vzdelávanie by malo byť nastavené pre potreby 

uplatnenia sa na trhu práce, ktorého cieľom je:  pripraviť účastníkov vzdelávania tak, 

aby po jeho ukončení získali preukaz vodiča motorových vozíkov a mohli pracovať ako 

vodiči vysokozdvižných vozíkov.  Vzdelávanie by malo poskytnúť teoretické a 

praktické znalosti v tejto profesii. Zámerom vzdelávania je, aby účastníci boli 

kvalifikovanými vodičmi motorových a vysokozdvižných vozíkov a boli schopní 

zabezpečiť bezpečnú, správnu a odbornú obsluhu týchto vozíkov.  

Účastníci musia mať viac ako 18 rokov,  musia byť vyšetrení a uznaní schopnými na 

riadenie motorových vozíkov svojím odborným lekárom.. 

Vzdelávanie umožní získanie odbornej spôsobilosti UoZ v rámci užívania a vedenia 

motorových vozíkov – druh W1. 

  

Ponúkané vzdelávanie a príprava pre trh práce musí mať platnú akreditáciu podľa: 

- zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhlášky č. 356/2007 MPSVaR Slovenskej republiky – ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, 

o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní 

vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, 

-  resp. certifikované inak predpísaným spôsobom podľa osobitných predpisov. 

 

4. Cieľová skupina: uchádzači o zamestnanie podľa § 6 v rámci NP III-2/A„Vzdelávanie 

a príprava pre trh práce“ a § 8 NP III-2/B „Zvyšovanie zamestnanosti 

a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ zákona č. 5/2004 

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

predpisov. 

 

5. Špecifikácia vzdelávania:  

Predpokladaný rozsah vzdelávania: Požadovaný rozsah vzdelávania je určený na 

minimálne 31  hodín v rámci teoretickej aj praktickej výučby. 

(Vyučovacia hodina = 60 minút) 
 (Vyučovacia hodina – časový obsah a  rozsah výchovy a vzdelávania je uvedený v prílohách vyhlášky č. 

356/2007 Z .z. pri každej skupine zvlášť, pričom 1 vyučovacia hodina = 60 min. (Usmernenie Národného 

inšpektorátu práce z roku 2010, posledná aktualizácia 24.01.2013) 

          

 Denný počet vyučovacích hodín:       Min. 8 vyučovacích hodín počas pracovných dní 

    
      



 Predpokladaný počet zaradených:  max. 30 UoZ (NP III-2/A)          

                max. 30 zUoZ (NP III-2/B) 

                                 

         Požadovaná učebná osnova:  

- Všeobecné predpisy – zákony, nariadenia, vyhlášky,  

- Náuka o prevádzke - základné ustanovenie o prevádzke na pozemných komu-

nikáciách, základné organizačné požiadavky na prevádzku motorových vozíkov, 

základné povinnosti obsluhy, obsluha motorového vozíka - jeho kvalifikácia, 

podmienky kvalifikácie, skúšky, preukaz obsluhy, doklady, prevádzka , prostredie 

a iné.  

- Pravidlá cestnej premávky - obsahom témy sú ustanovenia pravidiel cestnej 

premávky, dopravné značky, dopravné zariadenia, riadenie cestnej premávky, 

riešenie dopravných situácií a iné. 

- Náuka o konštrukcii - čo je motorový vozík, rozdelenie motorových vozíkov, 

značenie motorových vozíkov, základne časti motorových vozíkov - účel a podpis, 

riadenie motorových vozíkov - účel, druhy, činnosť, skladba, požiadavky na 

účinnosť, ošetrenie a iné. 

- Zdravotná príprava – úraz,  opatrenia zachraňujúce život - poskytovanie prvej 

pomoci. 

- Predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – zákony , vyhlášky, 

nariadenia, bezpečnostné predpisy BOZP. 
- Témy praktického výcviku 

- Praktický výcvik uchádzačov o preukaz obsluhy motorových vozíkov je možné 

začať až po skončení teoretickej prípravy účastníkov. Na základe úspešného 

absolvovania teoretického školenia nadväzuje praktický výcvik, ktorý obsahuje 

výcvik vo vedení motorového vozíka v prevádzke, manipuláciu s materiálom, 

výcvik v údržbe motorového vozíka  a výcvik v zdravotnej príprave. 

 

Materiálno technické zabezpečenie kurzu: 

- uchádzač služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce je povinný zabezpečiť si 

vhodné priestory a audiovizuálnu či inú techniku na výkon teoretických 

vzdelávacích aktivít vo vlastnej réžií v Námestove, respektíve v Tvrdošíne, 

- uchádzač vzdelávania a prípravy pre trh práce je povinný zabezpečiť stroje na výkon 

praktickej časti vzdelávania v Námestove, respektíve v Tvrdošíne, 

- uchádzač vzdelávania je povinný poskytnúť účastníkom školenia - školiaci vstupný 

a výstupný materiál, pracovné či školiace pomôcky ak to forma vzdelávania 

vyžaduje, 

 

Ďalšie špecifiká vzdelávania: 

- vzdelávacia aktivita bude zabezpečená skupinovou výučbou:  

- vzdelávanie sa môže realizovať priebežne počas roka 2013 s navrhovaným 

rozdelením na 4 skupiny, resp. podľa možností dodávateľa:   

  skupina – 15 UoZ, (NP III-2A),  2 skupina – 15 UoZ (NP III-2/A) 

  skupina – 15 zUoZ, (NP III-2B), 2 skupina -  15 zUoZ, (NP III-2B), 

- forma výučby – prednášky, prezentácie, individuálna či skupinová práca, nácvik 

a praktická výučba, 

- uchádzač vzdelávania zabezpečí vedenie skupiny v hodinách od 8.00 hod do 16.00, 

k uvedenému je nutné prirátať prestávku na obed v trvaní 30 minút.  

 



Výstupom bude - vydanie dokladu „Preukaz obsluhy motorového vozíka“ s celoštátnou 

platnosťou. 

Verejný obstarávateľ vyžaduje overenie získaných vedomostí: písomnou a ústnou 

formou a aby bola ukončená vykonaním záverečnej skúšky s vydaním osvedčenia pre 

absolventov vzdelávania. V prípade neúspešného vykonania záverečnej skúšky, dostane 

účastník – uchádzač o zamestnanie potvrdenie o absolvovaní vzdelávania 

 

6. Miesto poskytnutia služby:                                                                                     

 teoretická časť – Námestovo, respektíve Tvrdošín 

 praktická časť –  Námestovo, respektíve Tvrdošín 

 

 

 Lehota poskytnutia služby: 

 do 31.12.2013 

 

7.      Cena a spôsob určenia ceny: 

Cenová ponuka bude vypracovaná za účelom poskytnutia služieb v rámci Národného 

projektu III-2/A „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“ a NP III-2/B „Zvyšovanie 

zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ s 

názvom „Obsluha vysokozdvižného vozíka“.   

 

 

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. Výchovné služby a vzdelávacie služby sú v zmysle § 31 zákona č. 

222/2004 Z. z. oslobodené od dane, preto uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú 

cenu bez DPH.  

Cenovú ponuku na vzdelávaciu aktivitu a prípravu pre trh práce žiadame podrobne    

vypracovať na základe tejto výzvy a prílohy k tejto výzve – Návrh na plnenie 

kritérií. Návrh na plnenie kritérií obsahuje cenu bez DPH za celý požadovaný predmet 

zákazky, pričom spôsobom určenia ceny bude osobohodina v zmysle Usmernenia 

Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v aktuálnom znení. Cena za predmet zákazky musí 

zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.   

 

8. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: 

- § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní – je oprávnený 

poskytovať službu – predkladá dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá je 

predmetom tejto zákazky (preukáže predložením originálneho dokladu alebo úradne 

overenej kópie originálneho dokladu).  

Uchádzač môže vyššie uvedený doklad nahradiť predložením originálu alebo úradne 

overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa technickej alebo 

odbornej spôsobilosti:  

- § 28 ods. 1 písm. a) – zoznamom minimálne 2 poskytnutých služieb za 

predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012), s uvedením cien, lehôt dodania 

a odberateľov, ak odberateľom: 



1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení 

potvrdí tento verejný obstarávateľ,  

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie 

je možné, vyhlásením uchádzač alebo záujemcu o ich dodaní.                                     

Doklady  musia byť predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie. 

- § 28 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelávaní a odbornej praxi alebo o odbornej 

kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby: uchádzač predloží zoznam 

minimálne 2 lektorov, ktorí budú zabezpečovať vzdelávaciu aktivitu. Požadujeme aj 

relevantné oprávnenia na výkon činnosti (doklady o vzdelaní – fotokópia, podpísané 

životopisy lektorov – originály, prípadné iné osvedčenia poukazujúce na možnosť 

výkonu a spôsobilosti zabezpečujúceho lektora) 

 

Úspešný uchádzač  predloží v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prijatí ponuky  uvedené doklady týkajúce sa osobného postavenia uvedené 

v § 26 ods. 1 písm. d), e), zákona o verejnom obstarávaní, a to : 

- § 26 ods. 1 písm. d) preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne (zo všetkých 

zdravotných poisťovní) že nemá evidované nedoplatky poisteného na zdravotné 

poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia a potvrdením Sociálnej poisťovne 

o tom, že nemá evidované nedoplatky poisteného na sociálne poistenie a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie 

starším ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky 

- § 26 ods. 1 písm. e) preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu, o tom 

že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  nie 

starším ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky. 

 

9.    Uchádzač  v rámci svojej ponuky predloží ďalšie osobitné požiadavky: 

 

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.  

 Ponúkané vzdelávanie a príprava pre trh práce musí byť akreditované podľa:  

- zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhlášky č. 356/2007 MPSVaR Slovenskej republiky – ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, 

o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní 

vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, resp. certifikované inak 

predpísaným spôsobom podľa osobitných predpisov. 

Identifikačné údaje uchádzača, t.j. obchodné meno uchádzača, sídlo organizácie, meno 

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

číslo, e-mailovú adresu a číslo faxu, 

b)  Návrh na plnenie kritérií (príloha) 

c)  Sprievodný list s obsahom ponuky (t. j. poradovým číslom označí všetky doklady, ktoré 

tvoria obsah ponuky). 



 

 

10. Ponuku predložte v lehote do: 10.07.2013  do15,00 hod. 

Poštou na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Námestovo 

 PaedDr. Soňa Žygliňská 

Námestie A. Bernoláka 381/4,  

029 01 Námestovo 

 

prípadne osobne, do podateľne úradu na ÚPSVR  Námestovo v pracovnom čase od 8.00 

hod. do 14.00 hod. 

 

 

 Označenie obálky:      - adresa verejného obstarávateľa 

     - adresa uchádzača  

- označenie obálky heslom: 

         „Obsluha vysokozdvižného vozíka“ NP III- 2/A, NP III-2/B   „Neotvárať!“ 
 

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

  

11.    Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia celková cena bez 

DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splní 

všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky a požiadavky, a ktorého cena je 

najnižšia zo všetkých predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky 

 

12.    Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo neuzatvoriť dohodu v prípade 

nedodržania finančného limitu určeného § 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov alebo prekročenie finančného limitu určeného 

na realizáciu predmetnej zákazky. 

 

S pozdravom 

 

                                                                                       ....................................... 

      

            PhDr. Miroslav Gabara 

      riaditeľ ÚPSVR  Námestovo 

  



Príloha: Návrh na plnenie kritérií  

 

CENOVÁ  PONUKA  

na zabezpečenie vzdelávania a prípravy pre  trh práce NP III-2/A, NP III-2/B 

pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Námestovo 
 Námestie A. Bernoláka 381/4 
 029 01 Námestovo 

  

Identifikácia potenciálneho dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len 
"dodávateľ VzPrTP") 

Názov dodávateľa VzPrTP 

  

Adresa dodávateľa VzPrTP 

  

  

Základná špecifikácia VzPrTP 

Názov VzPrTP OBSLUHA VYSOKODZVIŽNÉHO VOZÍKA  

Miesto realizácie VzPrTP Námestovo / resp. Tvrdošín 

Max. počet účastníkov VzPrTP 30 UoZ (NP III-2/A) , 30 zUoZ (NP III-2/B)  

Rozsah VzPrTP na 1 účastníka v hodinách   

Rozsah 1 hodiny VzPrTP v minútach   

  

 Predpokladaná cena (v eur bez DPH) 

Cena  na 1 účastníka VzPrTP/1 vyučovacia hodina (1 osobohodina)   

Cena za celé vzdelávanie/celková na 1 účastníka/VzPrTP   

Max. celková cena VzPrTP/max. počet účastníkov VzPrTP 
( cena celková na 1 účastníka x 60 účastníkov) 

  

  

V Dňa 

 
 
 

podpis, odtlačok pečiatky dodávateľa služby VzPrTP 

 


