
  

 
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZVO“) 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                       +421 267295147 

Kontaktná osoba:        Anna Národová 

2.   Názov predmetu zákazky:  Školenie/workshop – inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na 

konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky. 

Opis predmetu zákazky:  

Poskytnutie školenia/workshopu v oblasti - Inovatívne prístupy v riadení ľudských zdrojov so zameraním 
na mäkké faktory riadenia. 
Predpokladaná hodnota maximálne 1200 eur bez DPH. 
Trvanie 16 hodín (2 dni podľa dohody). 
Miesto konania: Bratislava, miestnosť zabezpečuje poskytovateľ 
Obsah (diskutované témy): 

 Nástroje podpory osobnostného rozvoja manažérov. 

 Nástroje komunikácie manažérov. 

 Nástroje sebapoznania, psychohygieny, zvládania syndrómu vyhorenia manažérov. 

  Nástroje podpory budovania vzťahov v pracovnom tíme. 

  Porovnanie výsledkov výskumu riešiteľov s poznatkami z podnikateľského prostredia. 

  Počet účastníkov školenia/workshopu predpoklad maximálne 3.  

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena za poskytnutie služby spolu vrátane DPH. Úspešným 

uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za poskytnutie služby spolu najnižšiu cenu vrátane DPH. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. V cene musia byť 

zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  25.10. 2019 do 11.00 h. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
e-mail: anna.narodova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 147, kontaktná osoba: Národová Anna. 
Ponuka musí obsahovať: 
- opis predmetu zákazky 
- výpočet ceny za poskytnutie predmetu zákazky 
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto zadania.     

Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne 
5. Miesto poskytnutia služieb:  zabezpečí poskytovateľ v Bratislave. 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  

 - Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú 

predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri,  postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) 

na požadovanú informáciu. 

- Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený  konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.    

-  Zoznamom  poskytnutých  služieb  za  predchádzajúce tri roky od vyhlásenia  tohto prieskumu  trhu 

s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. 
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Za vyhlásenie tohto prieskumu trhu sa rozumie zverejnenie tejto výzvy na webovom sídle verejného 

obstarávateľa, t.j.: 22.10.2019. 

        Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 

        Zo zoznamu musí vyplynúť, že v relevantnom období uchádzač poskytol služby minimálne v 

nasledujúcom rozsahu: 

 Minimálne jedna  služba, ktorej predmetom bolo  poskytovanie workshopov zameraných na 

implementáciu mäkkých manažérskych zručností v praxi, postojov a filozofie do firemnej kultúry. 
 

- Ak ide služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie 

zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie 

ponúk. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa na poskytovaní služieb tvoriacich predmet zákazky podieľal 
prednášajúci zodpovedný za poskytnutie služby (ďalej tiež „expert"), pričom tento musí spĺňať nižšie 
uvedené minimálne odborné a kvalifikačné podmienky: 
Expert: 
- Expert  preukáže prax  

o v odbore  manažmentu a vzdelávania, oblasť koučingu, podpory a rozvoja osobnosti človeka  

v období minimálne tri roky. 

 

Uchádzač  preukáže splnenie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti experta predložením 
týchto dokladov: 
1. Štruktúrované profesijné   životopisy, v ktorých jednotliví experti uvedú údaje v rozsahu: 
- meno a priezvisko, titul príslušného experta (minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa), 
doklad o dosiahnutí vzdelania – profesionálny certifikovaná kouč ICF 
doklad o dosiahnutí vzdelania – certifikovaný NLP Practitioner 

- najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného experta (škola, univerzita a pod.),časové obdobie 
od-do, s predložením kópie dokladu (napr. diplomom) o ukončení štúdia, 

- názov a sídlo zamestnávateľa príslušného experta, 
- jazykové znalosti, 
- zoznam s popisom odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, 

miesto (krajina), obdobia vykonávania pracovnej činnosti, označenie zamestnávateľa vrátane 
kontaktných údajov, prípadne inej osoby (napr. objednávateľ), informáciu o dosiahnutej odbornej 
kvalifikácii experta a prípadne ďalšie relevantné informácie  a údaje o praxi, ďalších zručnostiach 
experta, 

- zoznam minimálnych praktických skúseností/prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k činnosti, 
ktorú má príslušná osoba/expert  vykonávať, a to v nasledovnom rozsahu: 

 obchodné meno, sídlo podnikania osoby, pre ktorú expert vykonával požadovanú službu, 
počet minimálnych praktických skúseností so stručným opisom, 

  stručný opis činnosti, ktoré expert  realizoval, pozícia  ak sa vyžaduje, 
 obdobie realizácie služby  (od-do, mesiac, rok), 
  uvedenie kontaktnej osoby s tel. č. , e-mailom, u ktorej je možné uvedené údaje overiť,  
- vlastnoručný podpis osoby. 
 
2. Príslušné kópie dokladov, ak sa vyžaduje. 

            
7. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov.  
Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služieb, ktoré sú uvedené v opise predmetu 
zákazky. 
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
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Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
 Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas   doby poskytnutia 
služby. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 
 Platba za poskytnuté služby – po ich poskytnutí. 

       8. Lehota poskytnutia služieb:  v priebehu mesiaca november 2019, podľa dohody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


