ÚRAD PRÁCE, SOCIALNÝCH VECÍ A RODINY MARTIN
Novomeského 4, 036 01 Martin

Číslo spisu:

Vybavuje/linka:

Martin dňa:

Vec: Prieskum trhu na verejné obstarávanie zadávanej zákazky
Vzdelávanie a príprava pre trh práce: ,,Obsluha vysokozdvižného vozíka“
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin 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“) zasiela
v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
výzvu na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Sídlo:
Novomeského 4, 036 01 Martin
IČO
37905490
DIČ
2021766780
Zastúpený:
Mgr. Alena Štrbáková, riaditeľka a vedúca služobného úradu
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu a kód banky:
7000132793/8180
2. Predmet zákazky:
Zákazka na poskytnutie služby s názvom:
Vzdelávanie a príprava pre trh práce: ,, Obsluha vysokozdvižného vozíka“
Určenie CPV:
24 – Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie
80531200-7 Technické školenia
3. Opis predmetu zákazky:
V rámci národného projektu III-2/A ,,Vzdelávanie pre trh práce“ a národného projektu
III- 2/B ,, Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie“ sa realizuje vzdelávacia aktivita s názvom ,, Obsluha vysokozdvižného
vozíka“.
Neustále sa rozširujúce budovanie obchodných reťazcov, zameraných na široký
sortiment tovarov vytvára možnosti pre uplatnenie sa aj klientov s nižším stupňom vzdelania
a to najmä v obslužných činnostiach pri práci s bremenami.

Kurz je určený pre klientov, ktorý nie sú držiteľmi vodičského oprávnenia. Získaním
osvedčenia na obsluhu vysokozdvižného vozíka sa zvýšia možnosti uplatnenia klientov, ktorí
preferujú manuálnu prácu v skladoch prípadne vo väčších výrobných podnikoch v regióne.
Ďalším dôvodom pre realizáciu zákazky je záujem spoločností a firiem v regióne
o zamestnancov v pracovnej pozícii – skladník, kde sú požadované zručnosti práce obsluhy
VZV.
Cieľom VzPrTP je získať potrebné vedomosti a zručnosti k obsluhe vysokozdvižného vozíka.

4. Cieľová skupina:
Uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie v zmysle zákona NR SR
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
5. Špecifikácia vzdelávanie:
Predpokladaný rozsah vzdelávania: 50 vyučovacích hodín
(vyučovacia hodina = 45 minút)
Predpokladaný počet zaradených:

15 uchádzačov o zamestnanie
10 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Celkom je potrebné zabezpečiť realizáciu 1 kurzu pre 25 účastníkov v kurze.
Požadovaná učebná osnova:
Obsah VzPrTP bude zameraný na témy a procesy, ktoré majú najväčší vplyv na úspešnú
implementáciu projektu:
- Všeobecné predpisy /Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní; Nariadenie vlády SR č. 281 /2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami;
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb., vybrané časti dotýkajúce sa obslúh MDV;
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov; Nariadenie vlády SR č.
395/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov, Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami
pracovníkmi bez elektrotechnickej kvalifikácie, STN EN 50272-2 Akumulátorové a
nabíjacie stanice a stanovišťa akumulátorov/,
Náuka o prevádzke, Pravidlá cestnej premávky, získanie základných vedomostí a
praktických zručností súvisiacich s obsluhou VZV
6. Lehota a miesto plnenia
Lehota poskytnutia služby: august - november 2013
Miesto poskytnutia služby: Martin, miesto realizácie musí byť dostupné prostriedkami
hromadnej dopravy.
7. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 3.000,- EUR

8. Cena a spôsob určenia ceny:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena (bez DPH) je stanovená ako cena konečná a nemenná
a bude vyjadrená v eurách. Ponuka 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 = min. 45 minút) vo
vzdelávaní ( na kurzohodinu ) a počtu hodín vzdelávacej aktivity, vrátane pracovných
pomôcok, učebného materiálu a zabezpečenia odbornej praxe, vykonania záverečných
skúšok a vydania osvedčení. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené
s predmetom zákazky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celkový predmet zákazky.
Definícia kritéria:
Cena za celkový predmet zákazky je vytvorená kalkuláciou, uvedenou v Prílohe č. 1. Návrh
na plnenie kritérií.
Pričom
stĺpce č.1 až č.4 (t.j. Predmet zákazky - názov kurzu, Dĺžka kurzu - Počet vyučovacích
hodín (45 minút), Max. počet osôb v 1 kurze, Počet požadovaných kurzov) určí jednoznačne
verejný obstarávateľ.
a
stĺpce č. 5 až č. 7 (t.j. Cena za osobohodinu kurzu /bez DPH/, Cena za 1 kurz /bez DPH/ a
Celková cena za zákazku /bez DPH/) navrhne uchádzač.
Jedna osobohodina zahŕňa v sebe všetky výdavky (výdavky vzťahujúce sa k odbornému
personálu vrátane technického zabezpečenia, prenájmu, energií, ostatná réžia, školiaci
materiál a pod.) vzniknuté dodávateľovi na jedného účastníka vzdelávania v rámci jedného
vzdelávacieho kurzu, bez preukazovania výšky jednotlivých vzniknutých výdavkov podľa
jednotlivých položiek rozpočtu, okrem náhrad cestovného, stravného a ubytovania,
vzťahujúcich sa k osobe cieľovej skupiny projektu, ktorá sa zúčastnila odborných aktivít v
oblasti vzdelávania.
Za osobohodinu sa z pohľadu hodnotenia považuje vyučovacia hodina v trvaní 45 minút.
Komisia zostaví poradie ponúk uchádzačov podľa výšky ponúknutej Celkovej ceny za
zákazku (bez DPH).
Uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu Cenu za celkový predmet zákazky v € bez DPH bude
vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

9. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky
b) ponúkané vzdelávanie a príprava pre trh musí byt akreditované Akreditačnou komisiou
MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie (kópiu dokladu podľa § 7 zákona NR SR č.386/1997 Z.z.
o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky 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
uvedenie počet vyučovacích hodín, ktoré pripadajú na jednotlivé časti alebo
vyučovacie predmety; uvedenie 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 ,
fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom
tejto zákazky( výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra. a pod),
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),
minimálne 2 referencie o realizovaných kurzoch rovnakého alebo podobného
charakteru ako je tento typ zákazky, s minimálnou 30% úspešnosťou
návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1),
identifikačné údaje uchádzača, t.j. obchodné meno uchádzača, sídlo organizácie,
meno štatutárneho zástupcu, typ spoločnosti, IČO, SK NACE, bankové spojenie,
kontaktné telefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo faxu,
menný zoznam minimálne 2 lektorov, s dĺžkou praxe min 3 roky, ktorí budú
zabezpečovať vzdelávaciu aktivitu; lektor musí preukázať schopnosť odbornej
spôsobilosti k predmetu tejto zákazky, táto skutočnosť sa preukazuje podpísaným
životopisom, dokladom o nadobudnutom vzdelaní, certifikátmi.

Úspešný uchádzač predloží pred podpisom zmluvy:
a) doklad o splnení daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov - splnenie tejto povinnosti preukazuje potvrdením miestne
príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace,
b) doklad o splnení povinnosti odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie - splnenie tejto povinnosti potvrdením Sociálnej poisťovne a každej
zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace.
c) čestné vyhlásenie, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov
vyplývajúce z pracovného pomeru,
d) čestné vyhlásenie, že nie som v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v
inom podobnom konaní,
e) čestné vyhlásenie, že nemá voči žiadnemu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny záväzky,
doklad, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred
podaním žiadosti - splnenie tejto povinnosti preukazuje potvrdením príslušného
inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace.
- doklad o akreditácii v danom odbore vzdelávania resp. ekvivalentný doklad podľa
predpisov platných v rámci krajín EÚ podľa § 44 ods. 7 Zákona č. 5/2004 o službách
zamestnanosti. Ak úspešný uchádzač doklad o akreditácii v danom odbore vzdelávania resp.
ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ podľa § 44 ods. 7 Zákona č.
5/2004 o službách zamestnanosti nebude vedieť preukázať, verejný obstarávateľ zmluvu
uzatvorí s druhým resp. tretím uchádzačom v poradí podľa Zákona o VO č. 25/2006 § 45
ods.9.

Úspešný uchádzač predloží overené kópie dokladov pri uzatvorení zmluvy.
11. Ponuka doručte v lehote do 19.07.2013 do 12:00 hod. (v zalepenej obálke)
Osobne alebo poštou na adresu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Ul. Novomeského 4
036 01 Martin
Prípadne e-mailom na adresu: viera.husova@upsvr.gov.sk

Označenie

obálky/predmet
vysokozdvižného vozíka“

správy:

NEOTVÁRAŤ!,,

Obsluha

Ponuka doručená po lehote na prekladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
Doručiť znemená doručiť verejnému obstarávateľovi, nie podanie na poštovú prepravu.
12. Otváranie ponúk:
31.07.2013 o 13.00 hodine
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, ul. Novomeského 4, 036 01 Martin
13. Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhotovenie predložených ponúk je najnižšia cena bez DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splní všetky stanovené podmienky
a požiadavky zadané verejným obstarávateľom a ktorého cena je najnižšia zo všetkých
predložených ponúk v zadávanej zákazke.
14.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom
dohodu, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

V Martine, 28.06.2013

Mgr. Alena Štrbáková
riaditeľka a vedúca služobného úradu
Príloha: 1 x návrh na plnenie kritérií

Príloha č.1. Návrh na plnenie kritérií – Rozsah predmetu zákazky a tvorby ceny za poskytovanie služby

Predmet zákazky – názov kurzu

Dĺžka kurzu –
počet
vyučovacích
hodín (45 minút)

Max. počet
osôb v 1 kurze

80

25

Počet
Cena za
požadovaných osobohodinu kurzu
kurzov
(bez DPH)

Obsluha VZV

Poznámka:
Jeden kurz pre 25 účastníkov (15 UoZ a 10 znevýhodnených UoZ).

1

Cena za 1 kurz
(bez DPH)

Celková cena za
zákazku (bez DPH)

