
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“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní 

 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

811 05 Bratislava 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Peter Helexa; Robert Kramár 

tel. č.: 02/20928256 ; 02/20928060 

e-mail: peter.helexa@vicepremier.gov.sk ; robert.kramar@vicepremier.gov.sk 

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

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  
„Návrh novej stratégie a ďalšieho postupu projektu „Národný broadband“ v súlade s novými cieľmi 

európskej komisie pre rozvoj internetovej konektivity do roku 2025.“ 

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

Zákazka na poskytnutie služieb. 

 

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

sídlo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. 

 

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

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 3 mesiacov odo 

dňa účinnosti zmluvy. 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“ alebo „úrad“) je v 

rámci pôsobnosti Sekcie informatizácie zodpovedný za napĺňanie špecifického cieľa 7.1 – „Zvýšenie 

pokrytia širokopásmovým internetom/NGN PO7“, ktorý je definovaný v Operačnom programe 

integrovaná infraštruktúra PO7. Základným rámcom pri zavádzaní širokopásmového pripojenia je 

splnenie cieľa Digitálnej agendy pre Európu, ktorým je 100% pokrytie vysokorýchlostným internetom 

nad 30 Mbit/s a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie cieľa, aby 50% alebo viac európskych 

domácností malo internetové pripojenie rýchlejšie ako 100 Mbit/s. V tejto súvislosti dosiahol ÚPPVII 

významný míľnik vo forme získania záväzku operátorov pokryť definované biele miesta v SR 

konektivitou na úrovni minimálne 30Mbit/s prostredníctvom ich vlastných investičných prostriedkov. 

To vytvorilo predpoklad na re-alokáciu na tento účel vyčlenených fondov OP II PO7 na iný účel. 

Súčasne Európska komisia v septembri 2016 oficiálne predstavila svoje budúce návrhy týkajúce sa 

požiadaviek na širokopásmové pripojenie, ktoré okrem iného zahŕňajú nový cieľ pokryť do roku 2025 

všetky európske domácnosti ultra rýchlou konektivitou 100Mbit/s, pričom podniky a verejný sektor by 

mal mať prístup ku konektivite 1Gbit/s a viac. Za účelom ďalšieho strategického plánovania rozvoja 

sieti novej generácie a detailného metodického a technického návrhu ďalších intervencií štátu v oblasti 

národného broadbandu a naplňovania cieľov konektivity a infraštruktúry budúcnosti bude nutné 

zapojiť externé konzultačné služby. 
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Sumár aktivít a výstupov 

 

1. Vypracovanie stratégie a ďalšieho postupu pre oblasť národného broadbandu vzhľadom na 

výsledok verejných konzultácii z roku 2017 a potreby ďalšieho naplňovania cieľov v oblasti 

budovania komunikačných sieti novej generácie vyplývajúcich z  digitálnej agendy 2020 

a strategických cieľov európskej komisie pre oblasť konektivity do roku 2025, 

2. Návrh možností a spôsobu nového mapovania bielych miest na celom území Slovenska za účelom 

budovania komunikačnej infraštruktúry umožňujúcej 100Mbit/s a 1Gbit/s konektivitu,  

3. Vyhodnotenie možných alternatív využitia elektronických nástrojov pre podporu nového 

mapovania bielych miest, zberu dát od telekomunikačných operátorov a riadenia verejných 

konzultácii, 

4. Analýza možností nových štátnych intervencií v oblasti národného broadbandu a pokrytia bielych 

miest vrátane návrhu metodík a spôsobov vyhodnocovania predkladaných projektov a určovania 

a následného vyhodnocovania výberových kritérií, 

5. Poskytnutie technickej podpory pre prípravu podkladov a materiálov pre externú komunikáciu 

vrátane podkladov pre rokovania s európskou komisiou, 

6. Návrh detailného plánu ďalších aktivít v oblasti národného broadbandu, vrátane časového 

harmonogramu, potrebných zdrojov, projektových závislostí, potrieb koordinácie a možných 

implementačných rizík. 

 

 
 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 

 

 

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Maximálne  80 človeko-dní za zmluvné obdobie 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 49 250,00  EUR 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30  dní od jej doručenia. Predmet zákazky bude 

spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra. 

 

12. Podmienky účasti: 
12.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra:  

 

Uchádzač predloží výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových 

organizácií. 

 

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplýva 

zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona), uchádzač predloží 

doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

  



 

 

12.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s tvorbou metodík hodnotenia a tvorby 

strategických dokumentov v oblasti IKT v obdobnom rozsahu ako je popísaný v bode č. 7 tejto výzvy. 

Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri 

roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Minimálna 

úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých služieb musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 

40 000,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu doložiť jednou zmluvou alebo kombináciou 

viacerých zmlúv.  

 

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona                           

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona). 

 

 Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. 

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný 

obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač 

nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo 

doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.  

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby 

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 uplynie dňa (dátum a čas): 

25.06.2018 do 11: 00 hod. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: peter.helexa@vicepremier.gov.sk  ; 

robert.kramar@vicepremier.gov.sk  

 

16. Ponuka musí obsahovať:  
1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 12. 

2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie 

ponúk – podľa bodu č. 17.  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 

elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  
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17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk  

 

                                                                                           Návrh na plnenie kritéria  

Kritérium                       Návrh 

Sadzba DPH v zmysle 

             Návrh 

platnej legislatívy  

Najnižšia celková zmluvná  

cena  v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je  100 %.* 

Spolu...................EUR 

  

Spolu...................EUR 

bez DPH vrátane DPH 

 

  

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

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

 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  
14.06.2018 

 

 

  


