
MINISTERSTVO  HOSPODÁRSTVA  SLOVENSKEJ  

REPUBLIKY 

Mlynské nivy 44/a, 827 15  Bratislava 212 

 

 
Číslo: 07532/2020-2040-02859 

Bratislava, 17.01.2020 

 

Výzva na predloženie ponuky 

 v zmysle § 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 ZoVO“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212 

IČO: 00686832  

DIČ: 2021056818 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mhsr.sk 

Kontaktná osoba:  Ing. Nina Kovarovičová 

   tel. č.: +421 2 4854 1318 

   e –mail: nina.kovarovicova@mhsr.sk 

 

2. Predmet zákazky: Identifikácia zdrojov dát pre dátové modely a základné modelovanie 

údajov pre potreby IT platformy lepšej regulácie  

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 

 

4. Druh zákazky: služby  

 

5. Opis predmetu zákazky: Predmetom tejto zákazky je vypracovanie a dodanie diela 

pozostávajúceho z čiastkových predmetov plnenia. 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v prílohe 1. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  66 500,00 eur bez DPH 

 

7. Zdroj finančných prostriedkov: zdroj EÚ/ OP EVS 

 

8. Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ:  áno / nie 

9. Miesto plnenia predmetu zákazky: 

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

 

10. Typ zmluvného vzťahu:  

Zmluva o dielo  

Obchodné a zmluvné podmienky sú uvedené v prílohe č. 3 - Zmluva o dielo  

 

11. Dĺžka trvania zmluvy: 4 mesiace od účinnosti zmluvy  

 

12. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Nie 

http://www.mhsr.sk/
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13. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie 

14.  Podmienky účasti podľa: 

Osobné postavenie uchádzačov:  

a) § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO: uchádzač má oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu, alebo 

uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať 

doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje 

z informačných systémov verejnej správy podľa osobitého predpisu. 

 

b) § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO: uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO, ak je 

verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa 

osobitého predpisu. 

 

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

podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami). 

 

c) Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača: uchádzač musí spĺňať podmienku 

účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam 

minimálne dvoch poskytnutých služieb/zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej 

hodnote minimálne 66 500,00 eur bez DPH. Dokladom je aj referencia, ak odberateľom bol 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. 

Zoznam poskytnutých služieb má obsahovať:  

a) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH, 

b) lehotu a predmet poskytnutia služby, 

c) identifikáciu odberateľa a kontaktné údaje. 

 

15. Obsah ponuky: 

15.1 Splnenie podmienky účasti podľa bodu 14. a) a podľa bodu 14. b) tejto výzvy uchádzač splní 

preukázaním jeho zapísania v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO (ďalej 

len „zoznam“). Túto skutočnosť overí verejný obstarávateľ vykonaním náhľadu do zoznamu.  

V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname, splnenie podmienky účasti podľa bodu 14. 

a) overí verejný obstarávateľ vyhotovením odpisu registrovaného subjektu (uchádzača) z 

registra právnických osôb a podnikateľov z portálu OverSi.gov.sk (v zmysle § 32 ods. 3 

ZoVO) a splnenie podmienky účasti podľa bodu 14. b) tejto výzvy preukáže uchádzač 

doložením skenu čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

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

podnikania alebo obvyklého pobytu, ktorý bude tvoriť prílohu jeho ponuky. V prípade, ak sa 

uchádzač v predmetnom verejnom obstarávaní stane úspešným uchádzačom, doloží 

verejnému obstarávateľovi (odboru verejného obstarávania) originál tohto čestného 

vyhlásenia. 

15.2 Splnenie podmienky účasti podľa bodu 14. c) tejto výzvy uchádzač splní predložením 

zoznamu minimálne dvoch poskytnutých služieb/ zákaziek rovnakého alebo podobného 

charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 66 500,00 eur bez DPH. Dokladom je aj 

referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. 
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Zoznam poskytnutých služieb má obsahovať:  

a) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH, 

b) lehotu a predmet poskytnutia služby, 

c) identifikáciu odberateľa a kontaktné údaje. 

15.3 Vyplnený formulár – Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2) - podpísaný, naskenovaný. 

15.4 Vyplnený Návrh zmluvy (príloha č. 3) - podpísaný, naskenovaný. 

 

16. Miesto, lehota, spôsob predloženia  a lehota viazanosti ponuky: 

16.1 Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 27.01.2020 o 10:00 hod. Ponuku uchádzača, 

predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ nebude 

akceptovať. 

16.2 Lehota viazanosti ponuky je 90 kalendárnych dní odo dňa lehoty na predloženie ponuky. 

16.3    Ponuku je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na adresu: cenoveponuky3@mhsr.sk  

16.4 Veľkosť jedného e-mailu je obmedzená maximálne do 6 MB (súbory odporúčame 

skomprimovať). 

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena (Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH). 

Návrh na plnenie kritérií je uvedené v prílohe č. 2 

 

18. Vyhodnotenie ponúk: 

18.1 Verejný obstarávateľ po doručení ponúk vykoná vyhodnotenie ponúk. Platnou ponukou je tá, 

ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady.  

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

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

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

mieste v poradí (tzv. reverzná súťaž).  

18.3 V prípade nejasností a potreby objasnenia ponúk, prípadne ich doplnenia zo strany verejného 

obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky e-mailom požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie 

svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

18.4 Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným 

obstarávateľom vo výzve podľa bodu 18.3., alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, 

jeho ponuka bude z prieskumu trhu vylúčená. 

18.5 Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, 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. 

 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk e-mailom oznámi všetkým uchádzačom 

výsledok vyhodnotenia ponúk.  

20. Použitie elektronickej aukcie: Nie 

 

21. Doplňujúce informácie: 

21.1 Verejný obstarávateľ označí ponuku s najnižšou cenou za úspešnú a musí spĺňať podmienky 

účasti.  

21.2 Z tohto prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk nevyplýva pre verejného obstarávateľa povinnosť 

uzavrieť zmluvu. 

mailto:cenoveponuky3@mhsr.sk
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21.3 Poskytnuté informácie – ponuky ostávajú v dokumentácii verejného obstarávateľa viažucej sa 

k postupu zadávania predmetnej zákazky. 

21.4 Verejný obstarávateľ zahrnie do vyhodnotenia doručené ponuky len za predpokladu, že ich 

obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto výzve na predloženie ponuky a 

boli doručené v lehote na predkladanie ponúk. 

21.5 Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného rozhodnutia, 

verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v súťaži skončil 

ako ďalší v poradí. 

21.6 Čestné vyhlásenie v origináli doloží len úspešný uchádzač, ešte pred podpísaním zmluvy (ak je 

relevantné). 

21.7 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 7 písm. b) 

ZoVO podať námietky.  

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Adam Nociar, MPH v.r.  

 riaditeľ odboru verejného obstarávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky – špecifikácia 

Príloha č. 2: Návrh  na plnenie kritérií/Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo 

 


