
1 
 

Výzva na predkladanie ponúk  

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“)  

1. Verejný obstarávateľ: 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15 

Mesto Bratislava 

PSČ 811 05 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Peter Kárpáty, projektový manažér, tel. č.: 02/2092 8231, e-mail: 

peter.karpaty@vicepremier.gov.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.vicepremier.gov.sk/ 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní  

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

Vypracovanie analýzy na predmet zákazky „Pasportizácia zainteresovaných spolupracujúcich 

subjektov z rôznych sektorov a možných modelov spolupráce v problematike inteligentnej 

mobility“ 

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce): 

Zákazka na poskytnutie služieb 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 

Sídla Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05  

Bratislava a Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava. 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 

Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. Trvanie zmluvy o dielo je do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o dielo. 

7. Stručný opis zákazky: 

Zákazka je časťou aktivity 5 „Vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu 

v digitálnej ekonomike“ národného projektu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave 

a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“, v ktorom verejný obstarávateľ 

vystupuje ako partner projektu a subjekt zodpovedný za danú aktivitu. 

Verejný obstarávateľ v rámci obstarávaných služieb požaduje od budúceho dodávateľa 

vypracovať a dodať analytický materiál zaoberajúci sa pasportizáciou a analýzou 

zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných modelov 

spolupráce v rámci platformy spolupráce pre inteligentnú mobilitu (ďalej ako „PSIM“). 

Materiál má slúžiť ako podklad pre kreovanie PSIM. Platforma bude spolupracovať s inými 

partnerskými platformami v zahraničí, bude zapojená do činnosti relevantných 

medzinárodných organizácií, združení a pracovných skupín a bude sa podieľať na organizovaní 

podujatí zameraných na rozvoj inteligentnej mobility. Odborné tímy budúcej platformy budú 

mať minimálne na starosti koordináciu aktivít v oblasti digitálnej ekonomiky, dátového 

hospodárstva a inteligentnej mobility. 
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Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi súčinnosť pri tvorbe digitálneho nástroja, 

ktorého súčasťou bude databáza pasportizácie. 

Činnosti pre pasportizáciu subjektov pre navrhnutú PSIM sú detailnejšie opísané v prílohe č. 1 

výzvy na predkladanie ponúk.  

8. Spoločný slovník obstarávania: 

79310000-0 Prieskum trhu 

71241000-9    Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 

79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby 

(podnikateľské poradenstvo)  

9. Celkový rozsah predmetu zákazky: 

Analýza bude pozostávať z  čiastkových výstupov: 

 

Výstup 1: Identifikácie subjektov pre navrhnutú PSIM a kategorizácie oblastí, v ktorých 

pôsobia identifikované subjekty. 

 

Výstup 2: Analýza a identifikovanie rol a potenciálu subjektov pre navrhnutú PSIM. 
 

Prvý výstup analýzy bude odovzdaný: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o dielo. Počas 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo bude výstup priebežne 

aktualizovaný najmenej v dvoch fázach.  

1. fáza: do troch mesiacov od odovzdania výstupu  

2. fáza: do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 68.460 EUR 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená prieskumom trhu v súlade s ustanovením § 6 ods. 

1 zákona o verejnom obstarávaní.  

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní od jej doručenia. Predmet zákazky 

bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Efektívna verejná správa. 

12. Podmienky účasti:  

12.1. Osobné postavenie: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j.  musí byť oprávnený poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. Pre účely 

splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad 

o oprávnení poskytovať službu (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského 

registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej 

správy. 

 

Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 

zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný 

predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia 

(napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). 

 

Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude vyzvaný 

na vysvetlenie alebo doplnenie dokladov. 
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Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ). 

 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami). 

 

12.2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní: 
 

Uchádzač predloží minimálne jednu referenciu dokladajúcu praktickú skúsenosť s poskytnutím 

analytických/konzultačných služieb pre oblasť inteligentnej mobility v rovnakom alebo v  

obdobnom rozsahu (za služby obdobného rozsahu sa považujú  napr. smart koncepty regiónov 

a miest, inteligentné dopravné systémy, mobilita ako služba, digitalizácia dopravného 

prostredia) ako je popísaný v bode č. 9 tejto výzvy a minimálne jednu referenciu dokladajúcu 

praktickú skúsenosť s poskytnutím analytických/konzultačných služieb týkajúcich sa 

prieskumu a analýzy trhov. Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom 

poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s 

uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov a kópiami príslušných referencií s menom osoby 

zodpovednej za dodanie služby na strane objednávateľa a kontaktom na ňu. 

 

Uchádzač v predloženom zozname preukáže, že celková hodnota poskytnutých služieb za 

uvedené oblasti bola  minimálne vo výške 90 000 EUR bez DPH, pričom uchádzač môže tento 

finančný objem preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv. 

 

12.3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. g) 

zákona o verejnom obstarávaní – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 

kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov: 

Expert na oblasť prieskumu trhu: 

• Minimálne 5-ročná skúsenosť s prieskumom a analýzou trhov 

• Minimálne 2 praktické skúsenosti s projektami zaoberajúcimi sa prieskumom a analýzou 

trhov a kľúčových hráčov na danom trhu, z ktorých je minimálne 1 skúsenosť s projektmi 

týkajúcimi sa inteligentnej mobility. 

Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných 

projektov, ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a emailovú adresu na 

kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo na overenie informácií uvedených v životopise. Z toho dôvodu je expert povinný pri 

predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných projektov uviesť meno a kontakt na 

vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je možné si praktické skúsenosti s plnením 

obdobného predmetu zákazky overiť. Expert uvedený v ponuke úspešného uchádzača sa musí 

podieľať na plnení predmetu zákazky. V prípade, že expert uvedený v ponuke uchádzača bude 

nahradený iným expertom, tento musí spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v rovnakom 

rozsahu. 

 

Uchádzač postupuje pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní, ak využije technické alebo odborné kapacity inej osoby. Osoba, 

ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré 
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sa týkajú osobného postavenia v rozsahu a spôsobom ako uchádzač (viď. bod 12.1 tejto výzvy). 

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie 

požadovaných služieb musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení 

predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému 

obstarávateľovi túto skutočnosť. 

14. Lehota na predkladanie ponúk (dátum a čas): 

20.09.2019 o 14.00 hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 

nebude prihliadať 

15. Miesto na predloženie ponúk: 

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailové adresy: 

peter.karpaty@vicepremier.gov.sk; stefan.halicky@vicepremier.gov.sk  

 

16. Ponuka musí obsahovať: 
1. Doplnený Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

vyhodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18 tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

2. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa 

bodu č. 12 tejto výzvy, ak je to relevantné. 

 

17. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde 

k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 

a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený 

na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet 

zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným 

uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo. 

  

18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 

ponúk: 

Návrh na plnenie kritéria 

Kritérium Návrh 
Sadzba DPH v zmysle platnej 

legislatívy 
Návrh 

Najnižšia konečná zmluvná  

cena  v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je  100 %.* 

Spolu...................EUR 
bez DPH 

  
Spolu...................EUR 
vrátane DPH 

mailto:peter.karpaty@vicepremier.gov.sk
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V .................................. Dátum............................... 
Meno a priezvisko štatutára 

uchádzača alebo ním poverenej 

osoby 
Podpis 

 

  

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 
Áno. 

 

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 
12. 09. 2019 

 

 

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:  

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky  
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Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 
 

Pasportizácia zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných 

modelov spolupráce v problematike inteligentnej mobility bude pozostávať z  čiastkových 

výstupov: 

 Výstup 1: Identifikácie subjektov pre navrhnutú PSIM a kategorizácie oblastí, v ktorých 

pôsobia identifikované subjekty 

 Výstup 2: Analýza a identifikovanie rol a potenciálu subjektov pre navrhnutú PSIM. 
 

Detailnejší sumár požiadaviek na výstupy: 
Výstupy Opis / parametre 

Čiastkový výstup 1: Identifikácie 

subjektov pre navrhnutú PSIM a 

kategorizácie oblastí, v ktorých 

pôsobia identifikované subjekty 

Súčasťou výstupu bude: 

 Identifikácia štátnych a verejných inštitúcií, 

podnikateľských subjektov a subjektov akademického 

a mimovládneho sektora so vzťahom k vecnej 

problematike, ktoré možno prizvať a efektívne sieťovať 

do navrhnutej PSIM 

 Kategorizácia oblastí, v ktorých pôsobia identifikované 

subjekty a ich rol v navrhnutej PSIM 
Čiastkový výstup 2: Analýza 

a identifikovanie rol a potenciálu 

subjektov pre navrhnutú PSIM 

Súčasťou výstupu bude: 

 Analyzovanie a identifikovanie rol a potenciálu 

identifikovaných subjektov pre funkčný ekosystém 

inteligentnej mobility v digitálnej ekonomike 

 Návrh metodiky udržiavania funkčnosti PSIM. 

Činnosti pre pasportizáciu subjektov 

pre navrhnutú PSIM 
 Návrh a postupu harmonogramu prác, štruktúry a formátu 

výstupov odsúhlasený s verejným obstarávateľom 
 Identifikácia štátnych a verejných inštitúcií, 

podnikateľských subjektov a zástupcov akademického 

a mimovládneho sektora so vzťahom k vecnej 

problematike, ktoré budú môcť byť pozvané a zapojené do 

navrhnutej PSIM 

 Kategorizácia oblastí, v ktorých pôsobia identifikované 

subjekty a ich rol v navrhnutej PSIM 

 Analýza dát a výkon interview vedúce k identifikovaniu 

stupňa zainteresovanosti a prínosu identifikovaných 

subjektov pre činnosť PSIM 

Vytvorenie dokumentu Dokument „Pasportizácia a analýza zainteresovaných 

spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných modelov 

spolupráce“ so zoznamom pasportizovaných subjektov, ich rol 

a potenciálu ako  prílohou dokumentu do 3 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 
Štruktúra dokumentu: Predpokladaná základná štruktúra dokumentu: 

 Manažérske zhrnutie 

 Analytická časť 

 Závery a odporúčania 

Prílohová časť 

 podľa čiastkových výstupov 

 databáza umožňujúca filtráciu väčších skupín údajov 
Predpokladaný objem prác  650 – 750 človekohodín 

Predpokladaný rozsah dokumentu  45 – 60 v normostranách bez grafických častí 

Aktualizácia dokumentu Priebežná aktualizácia prílohy dokumentu „Pasportizácia a analýza 

zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov 

a možných modelov spolupráce“ so zoznamom pasportizovaných 
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subjektov, ich rol a potenciálu v trvaní do 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. Aktualizácia bude prebiehať 

vzhľadom na dynamický vývin v tejto oblasti, ktorý ovplyvňuje 

príprava nových projektov, globálne, európske, makroregionálne, 

celoštátne, regionálne a miestne iniciatívy, domáce a zahraničné 

investície a vývoj na globálnych trhoch v ICT a technologických 

segmentoch. 
Predpokladaný objem prác aktualizácie  100 – 125 človekohodín 
Predpokladaný rozsah dokumentu 

aktualizácie 
5 – 7 normostrán bez grafických častí  

 

 


