
 

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  

811 05 Bratislava 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Bezek,  Mgr. Robert Kramár 

tel. č.:02/209 28 241, 02/209 28 060 

e-mail: martin.bezek@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: 

Príprava a koordinácia podkladových štúdií pre vyhlásenie 3 (troch) dopytových výziev 

financovaných z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 

 

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

Zákazka na poskytnutie služieb. 

 

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

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

 

6. Výsledok verejného obstarávania: 

Uzatvorenie zmluvy o dielo podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Výstupy/dielo je potrebné odovzdať verejnému obstarávateľovi najneskôr do 2 mesiacov odo 

dňa účinnosti zmluvy. 

 

7. Opis zákazky: 

Stručný opis: „Príprava, koordinácia a vypracovanie troch dopytových výziev“, vrátane 

potrebnej dokumentácie pre vyhlásenie troch dopytových výziev financovaných z Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7.  

Zdôvodnenie: 

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

je v rámci pôsobnosti sekcie riadenia informatizácie zodpovedný za napĺňanie špecifických 

cieľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7.  
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Predpokladom úspešného čerpania plánovaných finančných prostriedkov pre žiadateľov o NFP 

je príprava a vyhlásenie troch dopytových výziev zo strany ÚPPVII a k nim prislúchajúcich 

hodnotiacich kritérií. Základným rámcom pri tvorbe, pripomienkovaní, smerovaní a 

komunikácii je investičná priorita IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej 

správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a 

elektronického zdravotníctva.   

Predmet zákazky: 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci napĺňania viacerých 

špecifických  cieľov investičnej priority IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej 

štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a 

elektronického zdravotníctva definovanej v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 

PO7 podporí prípravu a vyhlásenie troch dopytových výziev v rozsahu špecifických cieľov č. 

7.3 až 7.9 a ich oprávnených aktivít v zmysle  operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

( https://www.opii.gov.sk/download/d/5-1/opii_5_1.pdf )  

Sumár požadovaných aktivít a výstupov: 

Aktivity zahŕňajú najmä: písanie dokumentácie a kompletizovanie podkladov pre vyhlásenie 

troch dopytových výziev financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na 

základe zberu, samoštúdia a spracovania údajov z dostupných materiálov k témam 

predmetných troch dopytových výziev, z pracovných stretnutí externých a interných 

pracovných skupín a z príspevkov relevantných pracovníkov ÚPPVII. Zároveň zahŕňajú 

organizáciu pracovných stretnutí a komunikáciu s relevantnými (najmä vecne odbornými) 

prispievateľmi a inými relevantnými subjektami (napríklad kľúčové rezorty a orgány verejnej 

moci), ako aj spoluprácu s expertmi za jednotlivé oblasti (z prostredia ÚPPVII, iných rezortov 

a OVM, odbornej verejnosti a podobne) a nominovanými prispievateľmi vstupov za ÚPPVII 

(najmä pracovníkov Sekcie informačných technológií verejnej správy), ako aj s vedením sekcie 

riadenia informatizácie ÚPPVII a vedením ÚPPVII.   

Príprava, koordinácia a vypracovanie výziev troch dopytových výziev, financovaná z 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 8 zahŕňa: 

- vypracovanie a skompletizovanie dokumentácie pre vyhlásenie 3 dopytových výziev 

v zmysle systému finančného riadenia EŠIF a systému riadenia EŠIF 

- , 

- spracovanie podkladových materiálov na pracovné stretnutia vopred, spracovanie 

výstupov z pracovných stretnutí,  

- zdieľanie vstupných a výstupných dokumentov pre interné aj externé pracovné skupiny 

na definovanom úložisku, zdieľanie skúseností medzi jednotlivými pracovnými 

skupinami,  

- príprava a nastavenie procesu monitorovania prípravy a pripomienkovania 3 

dopytových výziev a ich príloh za účelom porovnania s plánovaným stavom, ktorý 

vyplynul z konzultácií so zainteresovanými stranami, sledovanie jednotlivých 

priradených úloh ako aj celkového progresu, reporting progresu, 
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- príprava sady hodnotiacich kritérií pre jednotlivé dopytové výzvy, ktoré budú 

predmetom schvaľovania v Monitorovacom výbore a následne podkladov pre 

vytvorenie príručky hodnotiteľov 

-  príprava podkladov a materiálov pre externú komunikáciu s OVM (orgánmi verejnej 

moci) a/ alebo inými stranami,   

- návrh plánu ďalších aktivít v oblastí 3 dopytových výziev vrátane časového 

harmonogramu, potrebných zdrojov, projektových závislostí, potrieb koordinácie 

a možných implementačných rizík, 

Všetky hore uvedené výstupy budú realizované elektronickou formou (formou emailovej 

komunikácie). 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

85312300-2 Usmerňovanie a poradenské služby 

 

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Vypracovanie diela pre tri dopytové výzvy pozostávajúce z nasledovných dokumentov pre 

každú dopytovú výzvu samostatne: 

1. Úprava existujúceho znenia výziev na predkladanie ŽoNFP pre národné projekty 

v zmysle Metodického pokynu CKO č. 7, http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-

cko/pre potreby dopytových výziev. 

2. Vypracovanie minimálnych obsahových náležitosti štúdie uskutočniteľnosti pre 

projekty do 1 mil. EUR bez CBA s rozpočtom a nad 1 mil. EUR s CBA (znížením 

náročnosti štúdie pre národné projekty) na základe ktorých Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu vydáva stanovisko k štúdií uskutočniteľnosti, ktoré bude 

jednou z podmienok pre poskytnutie NFP.  

3. Prispôsobenie existujúceho znenia merateľných 

ukazovateľovhttp://www.informatizacia.sk/zoznam-meratelnych-

ukazovatelov/22119s ak relevantné podľa potreby 

4. Úprava existujúceho znenia hodnotiacich kritérií: 

http://www.informatizacia.sk/hodnotiace-kriteria-op-ii/22106s, vrátane prispôsobenia 

existujúcej príručky pre odborného hodnotiteľa: 

http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107ss vysvetlením uplatnenia jednotlivých 

kritérií. 

5. Prispôsobenie aktuálne používanej príručky pre žiadateľa / prijímateľa: 

http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s pre dopytové projekty jednotlivým 

výzvam. 

6. Proces akceptácie jednotlivých častí diela zahŕňa aj prerokovanie a schválenie 

jednotlivých častí diela na pracovných skupinách a interných útvaroch UPPVII, vrátane 

prípravy a účasti a zapracovania pripomienok dodávateľom  diela.  

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 64 300,00 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.informatizacia.sk/zoznam-meratelnych-ukazovatelov/22119s
http://www.informatizacia.sk/zoznam-meratelnych-ukazovatelov/22119s
http://www.informatizacia.sk/hodnotiace-kriteria-op-ii/22106s
http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s
http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s


Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe tohto prieskumu trhu v súlade 

s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

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

bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra. 

 

 

12. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra: 

Uchádzač 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 s poukazom na zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 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). 

Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača: 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné požiadavky na expertov, ktorí budú zodpovední za plnenie 

predmetu zákazky:  

Expert č. 1 na vypracovanie metodických a programových dokumentov 

implementujúcich Európske štrukturálne a investičné fondy: Minimálne 3 roky skúseností s 

projektmi v nasledovných oblastiach:  

 navrhovanie metodických postupov alebo programových dokumentov alebo 

monitorovacích správ pre implementáciu projektov financovaných z EŠIF 

Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných 

projektov,.. Expert č. 1 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.  

Expert č. 2 na riadenie IT projekov vo verejnej správe: Minimálne 3 roky skúseností s 

projektmi v nasledovných oblastiach:  

 príprava projektov v oblasti IT vo verejnej správe 



Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných 

projektov, Expert č. 2 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 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. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  

19.03.2019 do 13:00  hod. 
 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom 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. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na emailovú adresu: 

martin.bezek@vicepremier.gov.sk, robert.kramar@vicepremier.gov.sk 

 

16. Ponuka musí obsahovať:  

 

1. Všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti 

(bod 12 výzvy). 

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 

telefonicky alebo mailom ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená 

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

predpisov. 

 

17. Návrh na plnenie kritérií: 

Návrh na plnenie kritéria 

Kritérium Návrh bez DPH Sadzba DPH v zmysle 

platnej legislatívy Návrh s DPH 
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Najnižšia konečná celková 

zmluvná  cena  v EUR 

vrátane DPH, (zahŕňa cenu 

za odovzdanie 3 

podkladových štúdií 

v rozsahu podľa bodu 7 

výzvy na predkladanie 

ponúk .  Váha kritéria je  

100 %. 

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

Prvá výzva ....... EUR 

Druhá výzva ...... EUR 

Tretia výzva ...... EUR 

  

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

Prvá výzva ....... EUR 

Druhá výzva ...... EUR 

Tretia výzva ...... EUR 

 

V .................................. Dátum............................... 
Meno a priezvisko štatutára 

uchádzača alebo ním 

poverenej osoby 
Podpis 

 

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 

08.03.2019 


