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Výzva na predkladanie ponúk 
 

k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), zadávanej podľa 

Prílohy č. 1 k zákonu 
 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

Mesto Bratislava 

PSČ 811 05 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba:  

e-mail: katarina.hrasnova@vicepremier.gov.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona 

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  
„Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov – anglický jazyk“ 

 

4. Druh zákazky  
Zákazka na poskytnutie služieb 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:  
Bratislava, Slovenská republika 

 

6. Výsledok verejného obstarávania  
Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona                              

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 

7. Opis predmetu zákazky : 

Predmetom verejného obstarávania je externé zabezpečenie výučby anglického jazyka pre 

vybraných zamestnancov sekcie centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu na obdobie od 10/2016. Predpokladaný rozsah na 1 účastníka 

vzdelávania je 20 vyučovacích hodín v trvaní 60 minút / 1 vyučovacia hodina. Od jazykového 

školenia anglického jazyka sa vyžaduje nasledujúce: 

 možnosť absolvovať rozdielne jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky (SERR) (od A1 po C2 vrátane),  

 zameranie kurzu na všeobecnú angličtinu (general english), obchodnú angličtinu 

(business english) a právnickú angličtinu (legal english), 

 možnosť konverzačných kurzov s časťou zameranou na gramatiku,  

 možnosť skupinových kurzov s počtom účastníkov 3 – 5 tzv. mini skupiny, 

 možnosť absolvovania individuálnych kurzov tzv. face to face, 

 možnosť individuálnych požiadaviek ako napr. zadanie času, intenzity, miesta 

priebehu  a zamerania kurzu v prípade individuálnych kurzoch, 

 slovenský lektor, resp. možnosť zahraničného lektora tzv. native speakera, pokiaľ je 

cenová ponuka identická, 
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Predpokladaná požiadavka na jednotlivé kurzy s indikatívnym počtom záujemcov: 

 

Zameranie kurzu bez identifikácie 

úrovne  

Počet účastníkov 

skupinový kurz – obchodná angličtina 4 

skupinový kurz – všeobecná angličtina 4 

skupinový kurz – právnická angličtina 1 

individuálny kurz – právnická angličtina 3 

individuálny kurz – všeobecná angličtina 12 

 

8. Spoločný slovník obstarávania  

80580000 – 3 Poskytovanie jazykových kurzov 

 

9. Hlavný predmet zákazky 

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti cudzích jazykov – anglický jazyk 

 
10. Celkový rozsah predmetu zákazky  

Predpokladaná požiadavka na jednotlivé kurzy s indikatívnym počtom záujemcov: 

 
Zameranie kurzu bez identifikácie úrovne  Počet účastníkov 

skupinový kurz – obchodná angličtina 4 

skupinový kurz – všeobecná angličtina 4 

skupinový kurz – právnická angličtina 1 

individuálny kurz – právnická angličtina 3 

individuálny kurz – všeobecná angličtina 12 

 

Predpokladaný rozsah 20 vyučovacích hodín v trvaní 60 minút / 1 vyučovacia hodina. 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

9 558,67 € bez DPH 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania  

Financované z fondov EÚ. 

 
Číslo kódu projektu, 
programu 

 3 0 1 0 1 0 C 0 0 2 

 

13. Podmienky účasti  

- Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu 

do profesijného alebo obchodného registra.  

 

Doklad o oprávnení poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. 

 

Odôvodnenie požiadavky: 

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku podľa platnej legislatívy.  

Ak uchádzač nesplní rozsah požiadaviek podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk ani 

po výzve na doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť 

ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, bude z verejného obstarávania vylúčený.  

 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk  
Najnižšia cena celkom uvedená v € vrátane DPH 
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15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  
Dátum a čas: 28.10.2016 do 15:00 hod. 

 

16. Ponuku je potrebné doručiť elektronicky na emailovú adresu: 

katarina.hrasnova@vicepremier.gov.sk, monika.valovicova@vicepremier.gov.sk 

 

17. Ponuka musí obsahovať:  
1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti  

2.  Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na  

     hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

telefonicky ihneď po vyhodnotení. Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy 

doručiť doklady a dokumenty aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne overenú kópiu. 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o poskytnutí služieb podľa ustanovenia               

§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

  

18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk  

 

Predpokladaný rozsah 20 vyučovacích hodín v trvaní 60 minút / 1 vyučovacia hodina 

 

Zameranie kurzu bez identifikácie 

úrovne  

Počet záujemcov Cena spolu                

(€ s DPH) 

skupinový kurz – obchodná angličtina 4  

skupinový kurz – všeobecná angličtina 4  

skupinový kurz – právnická angličtina 1  

individuálny kurz – právnická angličtina 3  

individuálny kurz – všeobecná angličtina 12  

   
                                                                                           Návrh na plnenie kritéria  

 

Kritérium                       Návrh 

Sadzba DPH v zmysle 

             Návrh 

platnej legislatívy  

Najnižšia celková zmluvná  

cena  v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je  100 %.* 

Spolu...................EUR 

  

Spolu...................EUR 

bez DPH vrátane DPH 
 

  
 

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

20. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané  
Do termínu 30 dní odo dňa predkladania ponúk.  

 

21. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  
Áno. 

 

22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  
21.10.2016 
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