
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 

 Reálne čerpanie 

k 05.11.2020 bez 

DPH 

 Pedpoklad 

čerpania do 

31.12.2020 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)

              60 000,00               63 197,50               70 000,00 
zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2020

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, 

                5 000,00                     979,17                 3 000,00 
zákazka s nízkou 

hodnotou

1. až 4. kvartál 

2020

Tonery
Zabezpečenie tonerov pre tlačiarne mimo servisno-

materiálovej zmluvy
                3 000,00                     301,67                     600,00 

výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)

24 mes. / 1. 

kvartál 2020

Drogériový spotrebný tovar

Zabezpečenie drogériového tovaru (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

              10 000,00                 1 036,67                 1 500,00 
zákazka s nízkou 

hodnotou

postupne v 

priebehu 2020

Premietacie plátno 
Nákup a inštalácia premietacieho plátna do 2 školiacich 

miestností a rokovacej miestnosti
                1 500,00                     134,31                     150,00 

zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2020

Dataprojektor
Nákup a inštalácia dataprojektorov pre 2 do školiace 

miestnosti a rokovacej miestnosti
                1 500,00                 3 412,50                 3 500,00 

zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2020

Audio-vizuálna technika k zabezpečeniu 

edukačných a náučných videí agentúrou

Zabezpečenie techniky k vytváraniu náučných edukačných 

videí a živých prenosov: kamera, stabilizátor, mikrofón 

atď.

              25 000,00                 2 834,87                 3 000,00 
zákazka s nízkou 

hodnotou

1.- 2. kvartál 

2020

IT - Hardware 
Nákup notebookov a ich prislušenstvá, stolových PC a ich 

príslušenstvá, tabletov
              25 000,00               37 019,17               42 000,00 

zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2020

mobilné tel. Nákup mobilných telefónov pre zamestnancov agentúry                 1 000,00                 1 235,83                 1 300,00 
výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)
1. kvartál 2020

IT - software/ licencia
Zabezpečenie nákupu informačného systému na 

registratúru pošty a spisov, prepojenie na e-Slovensko
                6 000,00                 8 557,50                 9 000,00 

zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2020

Kancelárske potreby
Zabezpečenie nákupu kancelárskych potrieb pre chod 

kancelárie agentúry
                5 000,00                 3 420,00                 5 000,00 

výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)

postupne v 

priebehu roka 

2020

Taška na NTB Nákup obalov a tašiek pre notebooky a tablety                     600,00                     135,26                     150,00 
výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)
1. kvartál 2020

Zabezpečenie úradných pečiatok zabezpčenie a nákup úradných pečiatok na rozhodnutia                     200,00                     163,33                     200,00 
výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)

v priebehu  roka 

2020

Reklamné logo agentúry
zabezpečenie výroby loga agentúry pre vstup do budovy a 

recepciu agentúry
                7 000,00                 1 280,00                 1 300,00 

zákazka s nízkou 

hodnotou

v priebehu  roka 

2020

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

steny v rokovacej miestnosti
              15 000,00                              -                                -   

zákazka s nízkou 

hodnotou

v priebehu  roka 

2020
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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 

 Reálne čerpanie 

k 05.11.2020 bez 

DPH 

 Pedpoklad 

čerpania do 

31.12.2020 bez 

DPH 

Členenie zákazky 

podľa PHZ

Trvanie zmluvy 

v mesiacoch/ 

začiatok plnenia 

zmluvy

Sťahovanie
Zabezpečenie sťahovacej služby pre presťahovanie 

agentúry do nových kancelárskych priestorov
                3 000,00                     510,00                     510,00 

zákazka s nízkou 

hodnotou 
1. kvartál 2020

Konzultačné služby zahraničných 

akreditačných agentúr

Špeciálne konzultačné služby zahraničných expertov v 

oblasti akreditácii, prekladateľské a právne poradenské 

služby

              10 000,00                              -                                -   
zákazka s nízkou 

hodnotou 

1.- 4. kvartál 

2020

Poplatky zahraničných akreditačných 

agentúr
Zabezpečenie registrácie, prihlášky a poplatku do ENQA                 2 500,00                     300,00                              -   

výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)

v priebehu roka  

2020

Vzdelávanie 
 Zabezpečenie školení a kurzov pre zamestnancov 

agentúry 
                5 000,00                     432,83                     500,00 

zákazka s nízkou 

hodnotou 

postupne v 

priebehu roka 

2020

Zahraničné vzdelávanie
Zabezpečenie školení a tréningov pre posudzovateľov v 

zahraničných akreditačných agentúrach
              25 000,00                              -                                -   

zákazka s nízkou 

hodnotou

1.- 4.  kvartál 

2020

Letenky Zakúpenie leteniek pre zahraničné pracovné cesty                 5 000,00                     593,22                     600,00 
zákazka s nízkou 

hodnotou

1.- 4.  kvartál 

2020

Ubytovanie pre zahraničné pracovné cesty Zabezpečenie ubytovania pre zahraničné pracovné cesty                 5 000,00                              -                                -   
zákazka s nízkou 

hodnotou

1.- 4.  kvartál 

2020

Ubytovanie pre tuzemské pracovné cesty Zabezpečenie ubytovania pre tuzemské pracovné cesty                 5 000,00                              -                                -   
zákazka s nízkou 

hodotou

1.- 4.  kvartál 

2020

Monitoring médií 
Zabezpečenie pravidelného denného monitoringu médií 

pre vybraných pracovníkov agentúry
                2 100,00                 1 450,00                 2 100,00 

výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)

12 mesiacov/ 

2020

Vysielací čas Nákup vysielacieho času               25 000,00               20 800,00               21 000,00 
zákazka s nízkou 

hodnotou

1. - 2. kvartál 

2020

Edukačný materiál Zabezpečenie edukačných videí a edukačných pomôcok               10 000,00                       99,00                     100,00 
zákazka s nízkou 

hodnotou

1. - 2. kvartál 

2020

Dátové a telekomunikačné služby

Zabezpečenie poskytovanie hlasových a dátových služieb 

pre mobilné siete a dodanie koncových 

telekomunikačných zariadení 

                3 000,00                 2 772,50                 3 000,00 
výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)

12 mesiacov / 

2020

Dodávka  ďalšieho modulu VEMA systému Dodávka  systému na modul cestovné príkazy /  VEMA                     500,00                     167,70                     200,00 
výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)
1. kvartál 2020

Konferencia

Zabezpečenie občerstvenia pre pozvaných účastníkov 

konferencie -  Úvod schválených  akreditačných 

štandardov, vrátane online prenosu od spol. Creativ line 

s.r.o.

                5 000,00                 1 894,17                 1 900,00 
zákazka s nízkou 

hodnotou
2. kvartál 2020 

Tlačoviny Zabezpečenie tlače brožúr, letákov, infolistov                 3 000,00                              -                       300,00 
výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)
1. kvartál 2019

Revízia elektrospotrebičov
Zabezpečenie a výber dodávateľa na revíziu 

elektrospotrebičov a IT techniky v zmysle zákona
                    500,00                     241,50                     250,00 

výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)

v priebehu roka 

2020

Vypracoval: Vedúci kancelárie SAAVS

Dátum:

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Romančíková

Podpis:

Schválila výkonná rada na zasadnutí 19.11. 2020

Predseda výkonnej rady SAAVS

Dátum:

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

Podpis:
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