
 
Záznam z prípravných trhových konzultácií 

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 

1. Názov zákazky:  

„Odborné poradenské služby“ pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu.                                                                                                                                          

2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

Hlavný slovník: 

79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace
 služby (podnikateľské poradenstvo) 

Doplnkový slovník: 

66171000-9 Finančné poradenstvo 

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov  

79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 

 

3. Spôsob vykonania a priebeh prípravných trhových konzultácií:  

Prípravné trhové konzultácie boli realizované prostredníctvom elektronickej pošty, a to 

v rámci určovania predpokladanej hodnoty zákazky. Výzva na predloženie ponuky za účelom 

určenia predpokladanej hodnoty zákazky a zistenia rozsahu za poskytované služby 

v človekodňoch bola zaslaná piatim hospodárskym subjektom dňa 16.07.2018 na všetky tri 

časti predmetu zákazky. Pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky bolo cieľom preniesť  

zodpovednosť za stanovenie predpokladaných objemov človekodní z verejného 

obstarávateľa na poskytovateľa služieb. Verejný obstarávateľ nemohol vychádzať z vlastného 

odhadu ani z predchádzajúcich skúseností, nakoľko predmet zákazky z väčšej časti zahŕňa 

činnosti, ktoré v minulosti neboli predmetom činnosti úradu ani dotknutých sekcií – vecných 

gestorov opisu predmetu zákazky. Tieto činnosti súvisia s rozšírenou agendou sekcie 

informatizácie (riadenia kvality, behaviorálne inovácie, bigdata, nové prístupy v riadení 

informačných systémov verejnej správy) a sekcie riadenia investícií.  Nakoľko v rámci 

určovania predpokladanej hodnoty zákazky získal verejný obstarávateľ vedomosť 

o rozsahu zákazky, vyjadrenej v človekodňoch a tieto informácie boli predložené zo strany 

oslovených hospodárskych subjektov a použité pre účely vyjadrenia rozsahu zákazky aj 

v súťažných podkladoch, kvalifikoval verejný obstarávateľ toto konanie ako prípravné 

trhové konzultácie v zmysle § 25 zákona o verejnom obstarávaní. O skutočnosti, že sa 



 
jedná o prípravné trhové konzultácie, ktoré budú podliehať zverejneniu na webovom sídle 

verejného obstarávateľa, boli jednotlivé oslovené subjekty informované už priamo vo 

výzve na predkladanie ponúk a predložením ponuky deklarovali súhlas so zverejnením 

všetkých predložených údajov. 

Predmet verejného obstarávania je ďalej tvorený výlučne konkrétnymi výstupmi, štúdiami, 

analýzami atď., a teda aj rozsah zákazky je ohraničený maximálnym počtom a štruktúrou 

výstupov a nie len stanovením max. počtu človekohodín a ceny za človekodeň. 

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ pristúpil k danej problematike tak, že ponechal 

stanovenie potrebného rozsahu človekodní na odbornosti každého hospodárskeho subjektu. 

Každý hospodársky subjekt tak mohol zohľadniť nastavenie vlastných interných procesov a 

vlastného „biznis modelu“. Verejný obstarávateľ predpokladal, že týmto prístupom 

prenesenia zodpovednosti na hospodárske subjekty môže prísť väčším rozdielom medzi 

predloženými predbežnými cenovými kalkuláciami. Verejný obstarávateľ následne stanovil 

maximálny strop finančného ohodnotenia na jeden človekodeň práce konzultanta, ktorý 

vychádza z riadiacej dokumentácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kde je 

v rámci dokumentu „rozpočet projektu pre národné projekty“, ktorý je platný od 9.1.2018 

uvedený finančný limit na pozíciu „Projektový manažér IT projektu“ a pozíciu „Odborník pre 

IT dohľad/Quality Assurance“ vo výške 890 eur bez DPH. Tento finančný limit bol určený ako 

referenčný pre účely kalkulácie predpokladanej hodnoty zákazky a týmto spôsobom verejný 

obstarávateľ zabraňuje predkladaniu vysokých sadzieb za človekodeň a tým aj generovaniu 

neoprávnených výdavkov na úkor štátneho rozpočtu. Všetky potrebné podklady pre výpočet 

predpokladanej hodnoty zákazky ako aj súbor excel (ktorý obsahuje všetky čiastkové a 

celkové výpočty) sú prílohou tohto formuláru. Jednotlivé počty človekodní, poskytnuté zo 

strany hospodárskych subjektov ako aj ďalšie súvisiace výpočty sú obsiahnuté v súbory excel, 

ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto záznamu.  

Prílohy: 

- Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky a podklady od hospodárskych subjektov 

V prípade časti I „Komplexná odborná podpora riadenia IT projektov ÚPPVII“ bol 
predpokladaný počet človekodní určený nasledovne: 

P. č. 
Identifikácia kvalifikovaného 

Experta 
Maximálne množstvo 
rozsahu človekodní 

1. Kvalifikovaný Expert č.1 1 997,04 
2. Kvalifikovaný Expert č.2 2 072,40 
3. Kvalifikovaný Expert č.3 2 270,22 
4. Kvalifikovaný Expert č.4 1 723,86 
5. Kvalifikovaný Expert č.5 1 968,78 

 

 

 



 
V prípade časti II „Podpora riadenia kvality v projektoch a aktivitách informatizácie verejnej správy“ 
bol pre počet 30 projektov určený predpokladaný počet človekodní nasledovne: 

P. č. 
Identifikácia kvalifikovaného 

Experta 
Maximálne množstvo 
rozsahu človekodní 

1. Kvalifikovaný Expert č.1 – fáza 1 3 534,00 
2. Kvalifikovaný Expert č.2 – fáza 1 3 870,00 
3. Kvalifikovaný Expert č.1 – fáza 2 672,00 
4. Kvalifikovaný Expert č.2 – fáza 2 564,00 

 

Vyššie uvedené počty človekodní boli zistené v rámci prípravných trhových konzultácií. Počas 
výkonu prvej ex ante kontroly zo strany riadiaceho orgánu pre Operačný program Efektívna 
verejná správa (ďalej len RO OP EVS), však bola vznesená pripomienka na požiadavky na 
experta č. 1.  Verejný obstarávateľ sa s pripomienkou RO OP EVS vysporiadal spôsobom, že 
požiadavky na experta č. 1 rovnomerne rozložil na dve pozície, čím vznikla nová pozícia 
experta č. 2 (pôvodne uvedený expert č. 2 je premenovaný na experta č. 3). Rovnomerne 
medzi tieto dve pozície boli rozdelené aj počty človekodní, tak aby bol zachovaný celkový 
počet pre pôvodného experta č. 1, ktorý vyšiel z prípravných trhových konzultácií. 
Aktualizovaná tabuľka s novou pozíciou a počtom človekodní je nasledovná:  

P. č. 
Identifikácia kvalifikovaného 

Experta 
Maximálne množstvo 
rozsahu človeko-dní 

1. Kvalifikovaný Expert č.1 – fáza 1 1 767,00 
2. Kvalifikovaný Expert č. 2 – fáza 1 1 767,00 
3. Kvalifikovaný Expert č.3 – fáza 1 3 870,00 
4. Kvalifikovaný Expert č.1 – fáza 2 336,00 
5. Kvalifikovaný Expert č. 2 – fáza 2 336,00 
6. Kvalifikovaný Expert č.3 – fáza 2 564,00 

 

V prípade časti III „Komplexná odborná podpora Centrálneho koordinačného orgánu ÚPPVII 
v oblasti programového a projektového manažérstva“ bol predpokladaný počet človekodní 
určený nasledovne: 

P. č. 
Identifikácia 

kvalifikovaného 
Experta 

Maximálne množstvo 
rozsahu človeko-dní 

1. Kvalifikovaný Expert č.1 869,20 
2. Kvalifikovaný Expert č.2 893,80 
3. Kvalifikovaný Expert č.3 926,60 
4. Kvalifikovaný Expert č.4 754,40 

5. Kvalifikovaný Expert č.5 647,80 

6. Kvalifikovaný Expert č.6 656,00 

 

Dňa 20.09.2018 

Vypracoval: Mgr. Róbert Kramár, OVO 

Schválil: Mgr. Branislav Hudec, OVO 


