
ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Špitálska 8, 812 67  BRATISLAVA 

 

 

Správa o zákazke 
 

podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

Verejný obstarávateľ:  Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 

Predmet zákazky:  Vzdelávanie a príprava pre trh práce a odborné poradenské 
služby pre uchádzačov o zamestnanie 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 123 388,60 EUR bez DPH 
 
Hodnota zákazky:   neuplatňuje sa 
 
Druh postupu:  verejná súťaž nadlimitnej zákazky (služby) 
 

Dátum zverejnenia: Vestník verejného obstarávania č. 129/2013 z 03. 07. 2013, 

pod sp. zn.: 11617-MSS 
 Úradný vestník EÚ  2013/S 123-210986 zo dňa 27.06.2013 

 
 
 

1. Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 
 
Neuplatňuje sa. 
 

2. Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

 

P. č. Uchádzač (Obchodný názov spoločnosti) 

1. 
Education Training & Consulting company, a.s., Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca,  
IČO: 31720633 

 
Dôvod vylúčenia:   
Uchádzač nesplnil podmienky účasti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli stanovené  
verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v Súťažných podkladoch. 
 

3. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 
 
Neuplatňuje sa. 
 

4. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky 
alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak 
je známy: 

 

Poradie  Identifikácia uchádzača, odôvodnenie Podiel subdodávky 

    Neuplatňuje sa  

 
 

5. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 
 
Neuplatňuje sa. 
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6. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu 

podľa §108j ods. 1 písm. k): 
 
Neuplatňuje sa. 
 

7. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §108h ods. 2: 
 
Neuplatňuje sa. 
 

8. Dôvody zrušenia použitého postupu zákazky: 
 
Predmetom zákazky bol schválený národný projekt NP III-2/B „Zvyšovanie zamestnanosti 
a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ,,poskytovateľ NFP“), na 
základe Zmluvy o poskytovaní NFP (ďalej len ,,Zmluva“). V zmysle Zmluvy financovanie predmetu 
zákazky bolo z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu, na základe čoho 
verejnému obstarávateľovi vyplývala povinnosť predložiť zrealizovaný proces verejného obstarávania 
ešte pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na kontrolu poskytovateľovi NFP. Vzhľadom 
k tomu, že tento proces verejného obstarávania nebol poskytovateľom NFP schválený, verejnému 
obstarávateľovi nebudú poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu - predmetu 
zákazky. V zmysle uvedeného verejný obstarávateľ nepoužije na pôvodný predmet zákazky žiadny 
postup. 
 
 
 

 
 
 
Dátum spracovania: 14.5.2014 
Vyhotovil: Ing. Katarína Chebeňová 

 


