
Verejný obstarávateľ:   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 Chlumeckého 2, 812 20  Bratislava  

 IČO 00166260 

 

Oznámenie o zadávaní zákazky na poskytovanie vzdelávacích služieb  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ  podľa § 6 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje týmto podľa 9 ods. 9. zákona oznámenie o zadávaní zákazky na 

poskytnutie služieb,  predmetom ktorej  je „Jazykové vzdelávanie zamestnancov úradu – anglický jazyk“. 

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová 

Kontaktná osoba:  Ing. Oľga Polášková 

Telefón   +421 2 2081 6063 

e-mail:  olga.polaskova@skgeodesy.sk 

  

1. Názov zákazky 

Jazykové vzdelávanie zamestnancov úradu – anglický jazyk 

2. Stručný opis predmetu zákazky 

Individuálne a skupinové vyučovanie anglického jazyka s obsahovou náplňou a zameraním na:  

- anglický jazyk  v štátnej správe, 

- rozvoj špecializovanej slovnej zásoby používanej v oficiálnych dokumentoch a komunikácii v prostredí EÚ,  

- súvisiace gramatické prostriedky a dôraz na ich používanie v komunikácii,  

- rokovacia angličtina a jazyk odborných stretnutí,  

- efektívna a profesionálna prezentácia na medzinárodných podujatiach v súlade so zaužívanými zvyklosťami EÚ 

3. Predpokladaná hodnota zákazky 

Maximálne  15 000 € bez DPH  

Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb uzavretá na 1 rok t.j. od 01.01.2014 do 31.12.2014 

4. Predpokladaný rozsah zákazky 

Individuálne vyučovanie:   8 vzdelávacích jednotiek /týždeň 

Skupinové vyučovanie:      6 vzdelávacích jednotiek /týždeň 

Vyučovanie bude prebiehať mimo obdobia prázdnin. 

5. Kritérium:   cena za jednu vzdelávaciu jednotku v eurách vrátane DPH 

6. Podmienky financovania 

Mesačná fakturácia podľa odučených vzdelávacích jednotiek (jedna  vzdelávacia jednotka je vyučovacia hodina 

v trvaní 45 minút).  Financovanie  formou bezhotovostného platobného styku.  

7. Podmienky účasti, prípadne požiadavky na uchádzača 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za jednu vzdelávaciu jednotku v eurách vrátane DPH.  

Uchádzači sa pri predložení cenovej ponuky preukážu dokladom o oprávnení podnikať a poskytovať 
vzdelávacie služby podľa predmetu zákazky. 

8. Dátum zverejnenia tohto oznámenia v profile verejného obstarávateľa 

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/profil-verejneho-obstaravatela/podlimitne-zakazky/ :   4.11.2013 
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