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Zadanie zákazky 

na dodanie tovaru a poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu  

číslo 1/2014 
Názov zákazky: výučba anglického jazyka  

Postup pri zadávaní zákazky: podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov 

Predpokladaná hodnota zákazky: do 20 000€ bez DPH      

Identifikácia Verejného obstarávateľa:  

Názov:  Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 

Sídlo: Chlumeckého 4, 826 62  Bratislava 

IČO: 00166251        

Kontaktná osoba: Martin Kardoš, tel.:02/2081 6176, 0911 445 594 (v prac. dňoch od 7:00 do 14:00), email: 

martin.kardos@skgeodesy.sk 

Slovník spoločného obstarávania (CPV):  

80580000-3 Poskytovanie jazykových kurzov 

Opis predmetu zákazky 

A) Výučba anglického jazyka pre riaditeľa Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave 

v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne (jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút)*. 

Výučba s obsahovou náplňou a zameraním na: angličtinu v štátnej správe, rozvoj špecializovanej slovnej 

zásoby používanej v oficiálnych dokumentoch a komunikácie v prostredí EÚ, súvisiace gramatické 

prostriedky a dôraz na ich používanie v komunikácií, rokovacia angličtina a jazyk odborných stretnutí, 

efektívna a profesionálna prezentácia na medzinárodných podujatiach v súlade so zaužívanými 

zvyklosťami EÚ.  

B) Výučba anglického jazyka pre zamestnancov Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave 

v rozsahu 6 vyučovacích hodín týždenne (jedna vyučovacia hodina trvá 40 minút)*. Pred začatím výučby 

rozdeliť formou vstupného testu zamestnancov do skupín (začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí). 

Výučba s obsahovou náplňou a zameraním na: rozvoj špecializovanej slovnej zásoby používanej v 

dokumentoch a komunikácie v prostredí EÚ, súvisiace gramatické prostriedky a dôraz na ich používanie v 

komunikácií, odborná terminológia odboru geodézie, kartografie a katastra.   

*Uvedený počet hodín je maximálny, Verejný obstarávateľ je oprávnený nepožadovať výučbu/požadovať 

krátený rozsah výučby. 

Kritériá na vyučujúceho: 

Kvalifikovaný lektor s minimálne 2 ročnou praxou, native English speaker. Splnenie kritérií sa preukazuje 
čestným prehlásením, alebo inými relevantnými dokladmi. Nepravdivé čestné prehlásenie bude 
dôvodom na neprijatie ponuky / krátenie platby a okamžité vypovedanie zmluvy. 
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Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miestom výučby je sídlo Verejného obstarávateľa. 

Termín dodania služby: 

Po vzájomnej dohode, v termíne od 27.1.2014 do 31.12.2015 

Spôsob určenia ceny: 

Uchádzač navrhuje hodinovú sadzbu „A“ za vyučovaciu hodinu pre riaditeľa (45 minút, individuálna 
výučba) vrátane DPH, a hodinovú sadzbu „B“ za vyučovaciu hodinu pre zamestnancov (40 minút, 
skupinová výučba) vrátane DPH. 
Navrhnutá cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady vynaložené v súvislosti s dodaním 
služby.  
Uchádzač nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si 
opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Predložený návrh ceny v ponukách bude maximálny. 
 
Kritérium pre vyhodnotenie: 
Kritériom pre vyhodnotenie je cena výučby vypočítaná váženým aritmetickým priemerom podľa vzorca: 
K=(A x 0,7+B x 0,3)/2 
 
kde:  
„A“ je cena za vyučovaciu hodinu pre riaditeľa (individuálna výučba) vrátane DPH 
„B“ je cena za vyučovaciu hodinu pre zamestnancov (skupinová výučba) vrátane DPH 
„0,7“ a „0,3“ sú koeficienty určené Verejným obstarávateľom 
 

Podmienky financovania: 

Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Lehota splatnosti faktúry za každý mesiac je 14 dní od 
jej doručenia. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť účastníkom podpísaná evidencia odučených 
hodín. 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23.01.2014 (vrátane) do 14:00 hod. 
Ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu: martin.kardos@skgeodesy.sk, alebo osobne do 
podateľne Verejného obstarávateľa. 
 

Termín zverejnenia na www.vugk.sk: 17.01.2014 

Termín zasielania ponúk: do 23.01.2014, 14:00hod 

Termín vyhodnotenia: 23.01.2014 

Predpokladaný termín podpísania zmluvy: 24.01.2014    

 

V Bratislave, dňa 16.01.2014  

vypracoval:  Bc. Martin Kardoš, správca majetku 

schválil:  Ing. Alexandra Trnovská, ved.odd.ekonomiky a správy majetku 

  Ing. Andrej Vašek, riaditeľ        

mailto:martin.kardos@skgeodesy.sk

