
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Podprahová zákazka podľa  ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o     zmene a     doplnení  niektorých zákonov v     znení neskorších predpisov  

Výsledok podprahovej zákazky
        
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

Názov organizácie:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 Sekcia podporných programov

 Odbor riadenia SOP

Adresa organizácie: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

IČO: 686 832

IČ DPH: SK 2021056818

Internetová adresa organizácie (URL): www.economy.gov.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: PhDr. Zuzana Baronová

Mgr. Monika Macejková

Telefón:  0-0421-2-4854 3205, 2119

Fax:   0-0421-2-4854 3579 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY

„Poskytovanie  služieb  súvisiacich  so  zabezpečením procesu  čerpania  finančných  prostriedkov  z EÚ 
v programovom  období  2007  –  2013  v rámci  Operačného  programu  Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast pre MH SR“

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  

Predmetom zákazky je:

zabezpečenie  procesu  implementácie  čerpania  finančných  prostriedkov  zo  štrukturálnych  fondov 
Európskej únie (ďalej len „ ŠF EÚ“) v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť  a hospodársky  rast  (ďalej  len  „OP  KaHR“)  v  súčinnosti  s  Ministerstvom 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  ako  Riadiacim orgánom pre  OP KaHR (ďalej  len  „RO pre  OP 
KaHR“)

 Jedná sa o :

- Opatrenie 1.1 -  Inovácie  a technologické  transfery;  Schéma  na  podporu  zavádzania 
inovatívnych  a vyspelých  technológií  v priemysle  a v  službách  (schéma 
pomoci de minimis)  a 

- Opatrenie 1.1-  Inovácie  a technologické  transfery;  Schéma  podpory  pre  začínajúcich 
podnikateľov  (schéma  pomoci  de  minimis  v  spolupráci  s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 

Pri zabezpečení uvedeného predmetu zákazky je potrebné dodržať nasledovné procesy, ktoré vo 
Vašej ponuke žiadame deklarovať:   

(1) Pri  poskytovaní  služieb  postupovať  v súlade  s  príslušnými  právnymi  predpismi  SR  a ES, 
uzneseniami  vlády  SR,  Systémom  riadenia  ŠF  a KF  na  programové  obdobie  2007-2013, 
Systémom  finančného  riadenia  ŠF  a KF  na  programové  obdobie  2007-2013,  metodickými 
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usmerneniami a pokynmi Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“), Certifikačného 
orgánu (ďalej len „CO“), Interným manuálom procedúr RO pre OP KaHR a usmerneniami RO 
v oblasti implementácie OP KaHR.

(2) Dodržiavať  princípy  partnerstva,  transparentnosti,  rovnakého zaobchádzania,  nediskriminácie, 
vzájomného  uznávania  a proporcionality  pri  súčasnom  uplatnení  záverov  a odporúčaní 
z uznesení  vlády  SR  č. 797/2004  z 18. augusta 2004,  č. 141/2005  zo 16. februára 2005 
a č. 449/2007 z 23. mája 2007 týkajúce sa opatrení pre zabezpečenie „Právnej ochrany pred 
netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní 
fondov EÚ“.

(3) Postupovať  pri  plnení  právomocí  delegovaných  Splnomocnením  s odbornou  starostlivosťou. 
Plnenie svojich záväzkov stanovených Splnomocnením je povinný uskutočňovať podľa pokynov 
RO a v súlade s príslušnými zákonmi a pravidlami EÚ a SR.

(4) Vytvoriť vhodný systém implementácie OP KaHR na svojej úrovni.

(5) Vypracovať a schváliť interné postupy a ostatnú riadiacu dokumentáciu v súlade s usmerneniami 
RO, CKO a CO nasledovne:

i. audit trail,
ii. popis vzťahov s ostatnými subjektmi participujúcimi na implementácií OP KaHR,
iii. popis úloh, postupov procesov riadenia, realizácie, kontroly, monitorovania a hodnotenia pomoci 

zo ŠF a ŠR na úrovni pracovných pozícii.

(6) Realizovať komunikačný plán (ďalej len „KP“) na svojej úrovni.

(7) Usmerňovať žiadateľov a prijímateľov.

(8) Poskytovať súčinnosť pri vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP.

(9) Zabezpečiť prijímanie a registráciu žiadostí o NFP.

(10) Zabezpečiť kontrolu formálnej správnosti žiadostí o NFP.

(11) Zabezpečiť odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi.

(12) Zabezpečiť  činnosti  sekretariátu Výberovej  komisie v súlade so Štatútom Výberovej  komisie 
a Rokovacím poriadkom Výberovej komisie.

(13) Zabezpečiť súčinnosť s RO pri overovaní postupov hodnotiaceho procesu uskutočneného na svojej 
úrovni.

(14) Uzatvárať  zmluvy  o  poskytnutí  NFP  s prijímateľmi,  vrátane  možnosti  sankcií  v prípade 
nesplnenia zmluvných podmienok.

(15) Zabezpečiť  prijímanie,  administratívne  overovanie  a schvaľovanie  žiadostí  o platbu  na  svojej 
úrovni (vrátane overovania realizácie projektu).

(16) Zabezpečiť monitorovanie podporených projektov:
i. počas  realizácie  projektu  prostredníctvom  sledovania  aktivít  a prislúchajúcich  indikátorov 

výstupu,
ii. po ukončení realizácie projektu prostredníctvom sledovania indikátorov výsledku a dopadu.

(17) Predkladať Správy o vyhodnotení každej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP Monitorovaciemu 
výboru pre Vedomostnú ekonomiku (po ukončení hodnotiaceho procesu).

(18) Na požiadanie  RO zabezpečiť  vypracovanie  podporných  podkladov  k  podaniam prijímateľov 
adresovaných  na  RO.  Podania  neúspešných  žiadateľov  adresované  im  vybavuje  v súlade 
s platnými právnymi predpismi SR.

(19) Spolupracovať s orgánmi zodpovednými za kontrolu a audit  prostriedkov EÚ v oblasti  kontroly 
a auditu.

(20) Zaviesť systém riadenia ľudských zdrojov na svojej úrovni v oblasti ŠF EÚ.

(21) Evidovať, ukladať a uchovávať dokumentáciu súvisiacu s predmetom Splnomocnenia.

(22) Predkladať  Interný  manuál  procedúr  pred  jeho  podpisom  štatutárnym  zástupcom  na 
odsúhlasenie RO.
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(23) Predkladať  Interný  manuál  procedúr,  vrátane  jeho  zmien  s  označením  čísla  verzie,  dátumu 
platnosti  na  RO,  CKO,  CO  a  orgánu  auditu  v elektronickej  a písomnej  forme,  zviazaný 
a podpísaný jeho štatutárnym zástupcom.

(24) Zabezpečiť zadávanie a aktualizáciu dát v ITMS vrátane poskytovania dát a výstupných zostáv 
v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia.

(25) Oznámiť  RO  všetky  okolnosti,  ktoré  zistil  pri  plnení  delegovaných  právomocí,  ktoré  si  RO 
vyhradil, alebo pri ktorých sa dá predpokladať, že o ich oznámenie bude mať RO záujem.

(26) Informovať RO o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť plnenia povinností 
vyplývajúcich zo  Splnomocnenia.

(27) Uchádzač  nie  je  oprávnený  bez  predchádzajúceho  súhlasu  RO  (pokiaľ  to  nevyplýva  zo 
všeobecne záväzného právneho predpisu)  využívať  k plneniu  delegovaných právomocí  podľa 
Splnomocnenia služby tretích osôb.

(28) Využiť  niektorý  z vecnoprávnych  zabezpečovacích  prostriedkov  v zmysle  platných  právnych 
predpisov SR za účelom zabezpečenia pohľadávky štátu súvisiacej s implementáciou projektov 
v rámci OP KaHR.

(29) V záležitostiach  týkajúcich  sa  OP  KaHR  je  oprávnený  komunikovať  s CKO  a  CO  výlučne 
prostredníctvom RO, s výnimkou, ak RO udelí súhlas na priamu komunikáciu.

(30) Poskytovať RO nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na plnenie záväzkov RO vyplývajúcich z platných 
právnych predpisov ES a SR v oblasti implementácie štrukturálnych fondov EÚ, Usmernení CKO, 
CO a Orgánu auditu.

4. MIESTO PLNENIA: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia podporných programov
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

  5. ČÍSELNÝ KÓD SPOLOČNÉHO SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA (CPV):

752112000 - služby súvisiace so zahraničnou hospodárskou pomocou

6. PREDBEŽNÉ  OZNÁMENIE  Č.,  VESTNÍK  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA  Č., 
DÁTUM ZVEREJNENIA, ÚRADNÝ VESTNÍK EÚ Č. , DÁTUM ZVEREJNENIA:

  Neuplatňuje sa. 

7. INFORMÁCIA Z VYHODNOTENIA PONÚK:
         

1. Počet ponúk, ktoré boli predložené v lehote na predkladanie ponúk: 1,   

2. Počet ponúk, ktoré boli doručené po lehote na predkladanie ponúk: 0,

3. Dátum otvárania ponúk: 20. mája 2008  o 13.00 hod. miestneho času,

4. Počet vylúčených ponúk: 0,

5. Počet vyhodnocovaných ponúk: 1,

6. Ponuka vyhodnotená ako úspešná: 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Miletičova 23
821 09 Bratislava 

Odôvodnenie vyhodnotenia ponuky ako úspešnej:
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V predmetnej  podprahovej  zákazke  bola  predložená  len  jedna  ponuka  uchádzača  Národná 
agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, ktorý splnil všetky 
podmienky  účasti  stanovené  verejným  obstarávateľom  v predmetnej  podprahovej  zákazke,  
ako  aj  všetky  požiadavky  stanovené  verejným  obstarávateľom  vo  výzve  na  predkladanie  ponúk  
a v súťažných podkladoch, podľa ustanovenia § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň ponuka uchádzača nebola komisiou vylúčila podľa ustanovenia § 42 ods. 4 a 5 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

7. počet záujemcov, ktorí predložili doklady na splnenie podmienok účasti: neuplatňuje sa

8. dátum podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom: 10. júna 2008

9. zmluvná cena: 1 999 000,- Sk bez DPH

10. zrušenie postupu verejného obstarávania a dôvody zrušenia: neuplatňuje sa

8. UPLATNENÉ REVÍZNE POSTUPY: 

Neuplatňuje sa. 

9. INFORMÁCIE O OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, RESP. 
ZRUŠENÍ  POSTUPU  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA  VO  VESTNÍKU 
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A V ÚRADNOM VESTNÍKU EÚ:    

Neuplatňuje sa. 
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