
PRIESKUM TRHU 

 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Úradný názov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Poštová adresa Stromová 1 

Mesto Bratislava PSČ 813 30 

IČO 00164381 

Kontaktná osoba Mgr. Martin Čukan 

e-mail  martin.cukan@minedu.sk  

 

1. NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:  

„Overovanie ECDL certifikátov“ 

 

1.1. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb v zmysle prílohy č. 1. 

CPV 79132000-8 - Overovacie služby 

 

1.2. Požiadavky na zabezpečenie predmetu zákazky: 

V zmysle návrhu Rámcovej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 2 výzvy. 

 

2. MIESTO PLNENIA  PREDMETU ZÁKAZKY:  
Bratislava, Slovenská republika 

 

3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY v eurách bez DPH:  

19 800,- EUR bez DPH – zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby uvedenej v Prílohe č. 1 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

4. PODMIENKY ÚČASTI: 

Doklad, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu, ktorá súvisí s predmetom zákazky.  

 

5. PLATOBNÉ  PODMIENKY:   
Splatnosť  faktúr je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu 

predmetu plnenia. 

 

6. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách s DPH, príp. cena konečná. 

 

7. REALIZÁCIA:   
požadovaný termín plnenia 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti resp. do vyčerpania 

odplaty. 

 

8. KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH OBSAHOVEJ STRÁNKY PREDMETU ZÁKAZKY:  

Mgr. Martin Čukan 

manažér technickej pomoci, odbor technickej pomoci a podporných činností prijímateľa, 

sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVŠ SR 

Stromová 1, 813 30, Bratislava 

tel.: +421 2 593 74 190, fax: +421 2 1234 5678 

martin.cukan@minedu.sk  www.minedu.sk 

 

 

 

mailto:martin.cukan@minedu.sk


 

9.  UPLYNUTIE  LEHOTY  NA  PREDKLADANIE   CENOVÝCH   PONÚK:  

                                          30.11.2016  o 12:00 hod. 

 

Cenová ponuka musí byť doručená písomne prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom na adresu 

uvedenú v bode 8 tejto výzvy. V prípade doručenia cenovej ponuky prostredníctvom pošty alebo 

osobne, uchádzač telefonicky alebo e-mailom upovedomí o tejto skutočnosti kontaktnú osobu 

verejného obstarávateľa. 

 

Neúplná ponuka a ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude 

hodnotená.  

Cenu uvádzajte podľa priloženej prílohy č. 3 – Cenová ponuka uchádzača, ktorá je zároveň návrhom 

na plnenie kritérií. 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky vyplnením všetkých položiek návrhu na plnenie 

kritérií. Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka uchádzača) musí byť podpísaný osobou konať 

v mene alebo v zastúpení uchádzača. 

Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu 

plnenia.  

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zmysle návrhu na plnenie 

kritérií, a uvedie sadzbu dane na úrovni 0%. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH tak upozorní 

v cenovej ponuke.  

Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


