
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Plán verejného obstarávania na rok 2020, návrh

TOVARY

Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu zákazky

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH

Členenie zákazky 

podľa PHZ

Časový plán / 

Trvanie zmluvy 

Nákup kancelárskeho vybavenia a 

nábytku (nové kancelárske priestory 

agentúry)

Zabezpečenie stolov, kancelárskych stoličiek, kreslá a 

stoly do rokovacej miestnosti, jedálenské stoly a 

stoličky, konferenčné stolíky, recepčný pult, skrinky 

policové, skrine vešiakové, vešiaky, jsedačka)

10 000,00 €
zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2021

Kapitálové výdavky                          

3 poschodie

Nákup elektrospotrebičov

Zapezpečenie elektrotechnického vybavenia pre 2 

kuchynky (chladnička, mikrovlnka, rýchlovarná konvica), 

vysávač, stolné lampy na pracovné stoly zamestnancov, 

ohrievače, ventilátory a ostatné podľa potrieb 

zamestnancov agentúry, 

1 000,00 €
zákazka s nízkou 

hodnotou

1. až 4. kvartál 

2021

3 poschodie zníženie o 500 EUR

Drogériový spotrebný tovar

Zabezpečenie drogériového tovaru (dezinfekcie, 

náhradné rúška, mydlá, toaletný papier, saponáty, 

prášok na pranie uterákov a útierok, aviváž), 

pracovných pomôcok potrebných k bežnej údržbe a 

čistení kancelárskych priestorov , toaliet a riadu. 

Čistiaca technika, handy, vedrá a pod. podľa potrieb 

agentúry

5 000,00 €
zákazka s nízkou 

hodnotou

postupne v 

priebehu 2021

zníženie o 50%

Premietacie plátno 
Inštalácia premietacieho plátna a techniky do  školiaciej 

a rokovacej miestnosti
500,00 €

zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2021

Audio-vizuálna technika k zabezpečeniu 

edukačných a náučných videí agentúrou

Zabezpečenie techniky k vytváraniu náučných 

edukačných videí a živých prenosov: kamera, 

stabilizátor, mikrofón atď.

0,00 €
zákazka s nízkou 

hodnotou

1.- 2. kvartál 

2021

zníženie o 100% / v 

roku 2021 je 

predpoklad, že sa 

nebude realizovať, v 

prípade potreby sa to 

dá uhradiť z 

kapitálových výdavkov

IT - Hardware NTB, PC technika, SWITCHE 20 000,00 €
zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2021

Kapitálové výdavky / 

SWITCHE už uhradené 

5.610,- Eur 

mobilné tel. Nákup mobilných telefónov pre zamestnancov agentúry 500,00 €
výnimka (zákazky do 

5 000 eur)
1. kvartál 2021

IT - software/ licencia Úložisko 3 000,00 €
zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2021

V riešení ročná správa 

úložiska u 

subdodávateľa podľa 

predbežného 

prieskumu trhu

Kancelárske potreby
Zabezpečenie nákupu kancelárskych potrieb pre chod 

kancelárie agentúry
3 000,00 €

výnimka (zákazky do 

5 000 eur)

postupne v 

priebehu roka 

2021

Taška na NTB Nákup obalov a tašiek pre notebooky a tablety 300,00 €
výnimka (zákazky do 

5 000 eur)
1. kvartál 2021

Zabezpečenie úradných pečiatok zabezpčenie a nákup úradných pečiatok na rozhodnutia 100,00 €
výnimka (zákazky do 

5 000 eur)

v priebehu  roka 

2021
zníženie o 50%

Mobilná priečkado rokovacej miestnosti
Zabezpečenie kúpy a montáž mobilnej priečky na predel 

steny v rokovacej miestnosti
0,00 €

zákazka s nízkou 

hodnotou

v priebehu  roka 

2021

nerealizované v roku 

2020 

Nebude sa realizovať v 

roku 2021, získanie 

priestorov na 3. 
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Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Plán verejného obstarávania na rok 2020, návrh

SLUŽBY

Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu zákazky

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH

Členenie zákazky 

podľa PHZ

Trvanie zmluvy 

v mesiacoch/ 

začiatok plnenia 

zmluvy

Konzultačné služby zahraničných 

akreditačných agentúr

Špeciálne konzultačné služby zahraničných expertov v 

oblasti akreditácii, prekladateľské a právne poradenské 

služby

3 000,00 €
zákazka s nízkou 

hodnotou 

1.- 4. kvartál 

2021
zníženie o 50 %

Poplatky zahraničných akreditačných 

agentúr

Zabezpečenie registrácie, prihlášky a poplatku do ENQA, 

SEQA
3 000,00 €

výnimka (zákazky do 

5 000 eur)

v priebehu roka  

2021 úhrada z roku 2020

Vzdelávanie 
 Zabezpečenie školení a kurzov pre zamestnancov 

agentúry 
2 500,00 €

zákazka s nízkou 

hodnotou 

postupne v 

priebehu roka 

2021 zníženie o 40%

Zahraničné vzdelávanie
Zabezpečenie školení a tréningov pre posudzovateľov v 

zahraničných akreditačných agentúrach
2 000,00 €

zákazka s nízkou 

hodnotou

1.- 4.  kvartál 

2021 zníženie o 70%

Letenky Zakúpenie leteniek pre zahraničné pracovné cesty 5 000 €
zákazka s nízkou 

hodnotou

1.- 4.  kvartál 

2021

Ubytovanie pre zahraničné pracovné 

cesty
Zabezpečenie ubytovania pre zahraničné pracovné cesty 5 000 €

zákazka s nízkou 

hodnotou

1.- 4.  kvartál 

2021

Ubytovanie pre tuzemské pracovné cesty Zabezpečenie ubytovania pre tuzemské pracovné cesty 5 000 €
zákazka s nízkou 

hodotou

1.- 4.  kvartál 

2021

Edukačný materiál Zabezpečenie edukačných videí, 2 000,00 €
zákazka s nízkou 

hodnotou

1. - 2. kvartál 

2021 zníženie o 80%

Konferencia

Zabezpečenie občerstvenia pre pozvaných účastníkov 

konferencie -  Úvod schválených  akreditačných 

štandardov

7 500 €
zákazka s nízkou 

hodnotou

V priebehu roka 

2021
zníženie o 50%

Tlačoviny denna tlač, papierová aj elektronická forma 0 €
výnimka (zákazky do 

5 000 eur)

v priebehu roka 

2021

zníženie o 100%,        

zatiaľ sa nebude 

obstarávať na rok 2021

Komplexné zabezpečenie prieskumného 

dotazníka pre študentov
22 700 €

prieskum trhu / 

zákozka s nízkou 

hodnotou, výber z 

troch dodávateľov/

vieme uhradiť 3.540 

EUR z rozpočtu 2020

Komplexné zabezpečenie kampane, 

komunikácie a prezentácie výsledkov na 

dotazníkový prieskum SAAVŠ

36 000 €

prieskum trhu / 

zákozka s nízkou 

hodnotou, výber z 

troch dodávateľov/

vieme uhradiť 10.160 

EUR z rozpočtu 2020

Revízia elektrospotrebičov
Zabezpečenie revízie elektrospotrebičov a IT techniky v 

zmysle zákona
500 €

výnimka (zákazky do 

5 000 eur)

v priebehu roka 

2021

Vypracoval: Vedúci kancelárie SAAVS

Dátum:

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Romančíková

Podpis:

Schválila výkonná rada na zasadnutí 18.3.2021. 2021

Predseda výkonnej rady SAAVS

Dátum:

Meno a priezvisko: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,

Podpis:

Ostatné návrhy na plánovanie:
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