
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Plán verejného obstarávania na rok 2022

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 (rozšírenie priestorov agentúry o 

3 poschodie)

Zabezpečenie stolov, kancelárskych stoličiek, kreslá a 
stoly do rokovacej miestnosti, skrinky policové, skrine 

vešiakové, sedačka
10 000,00 €

zákazka s nízkou 
hodnotou

1. kvartál 2022

Tonery
Zabezpečenie tonerov pre tlačiarne mimo servisno-

materiálovej zmluvy
1 000,00 €

výnimka (zákazky 
do 5 000 eur)

 v priebehu 
celého roka 

2022

Drogériový spotrebný tovar

Zabezpečenie drogériového tovaru (mydlá, toaletný 
papier, saponáty, dezinfekcie, rúška, testy na 

COVID,prášok na pranie uterákov a útierok, aviváž), 
pracovných pomôcok potrebných k bežnej údržbe, čistení 

a dezinfekcií kancelárskych priestorov , toaliet a riadu. 
Čistiaca technika, handy, vedrá a pod. podľa potrieb 

agentúry

3 000,00 €
výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)

 v priebehu 
celého roka 

2022

Kancelárske potreby
Zabezpečenie nákupu kancelárskych potrieb pre riadny 

chod agentúry
4 000,00 €

výnimka (zákazky 
do 5 000 eur)

 v priebehu 
celého roka 

2022

Nástenky, magnetické tabule
Nákup dovybavenie kancelárií o nástenky, resp. 

magnetické tabule, podľa požiadaviek jednotlivých 
oddelení

1 000,00 €
zákazka s nízkou 

hodnotou
1. kvartál 2022

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

príslušenstvá, tabletov podľa potreby v rámci roka
5 000,00 €

zákazka s nízkou 
hodnotou

v priebehu roka

Mobilné tel.
Nákup mobilných telefónov pre zamestnancov agentúry 

(podľa potreby)
1 500,00 €

výnimka (zákazky 
do 5 000 eur)

v priebehu roka
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Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Plán verejného obstarávania na rok 2022

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
10 000,00 €

zákazka s nízkou 
hodnotou 

1.- 4. kvartál 
2022

Poplatky spojené s ENQA
Zabezpečenie registrácie, prihlášky a posúdenia do ENQA, 

EQAR, SEQA
37 000,00 € nevzťahuje sa VO

v priebehu roka  
2022

Vzdelávanie 
 Zabezpečenie školení a kurzov pre zamestnancov 

agentúry 
3 500,00 €

zákazka s nízkou 
hodnotou 

 v priebehu roka 
2022

Letenky Zakúpenie leteniek pre zahraničné pracovné cesty 3 000 €
zákazka s nízkou 

hodnotou
 v priebehu roka 

2022

Ubytovanie pre zahraničné pracovné cesty Zabezpečenie ubytovania pre zahraničné pracovné cesty 3 000 €
zákazka s nízkou 

hodnotou
 v priebehu roka 

2022

Ubytovanie pre tuzemské pracovné cesty Zabezpečenie ubytovania pre tuzemské pracovné cesty 1 000 €
zákazka s nízkou 

hodotou
 v priebehu roka 

2022

Monitoring médií 
Zabezpečenie pravidelného denného monitoringu médií 

pre vybraných pracovníkov agentúry
2 100,00 €

výnimka (zákazky 
do 5 000 eur)

12 mesiacov/ 
2022

Dátové a telekomunikačné služby
Zabezpečenie poskytovanie hlasových a dátových služieb 

pre mobilné siete a dodanie koncových 
telekomunikačných zariadení (O2, VNET)

5 000 €
výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)
12 mesiacov / 

2022

Konferencia
Zabezpečenie občerstvenia pre pozvaných účastníkov 

konferencie 
5 000 €

zákazka s nízkou 
hodnotou

2. kvartál 2022

Tlačoviny Zabezpečenie tlače brožúr, letákov, infolistov 2 000 €
výnimka (zákazky 

do 5 000 eur)
1. a 3. kvartál 

2022

Revízia elektrospotrebičov
Zabezpečenie a výber dodávateľa na revíziu 

elektrospotrebičov a IT techniky v zmysle zákona
500 €

výnimka (zákazky 
do 5 000 eur)

v priebehu roka 
2022

Vypracoval: Vedúca oddelenia ekonomiky a prevádzky
Dátum:

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Romančíková
Podpis:

Schválila výkonná rada na zasadnutí dňa 03.02.2022
Predseda výkonnej rady SAAVS

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

Podpis:

Strana 2 z 2


