
 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ a predbežné zapojenie záujemcov 

k plánovanej zákazke: „Personálna analýza – posúdenie kapacitného modelu a efektívnosti 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z pohľadu 

ľudských zdrojov“ 

 

podľa § 25 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. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
IČO: 50349287 
Kontaktná osoba za vecného gestora: PhDr. Zuzana Létalová   
e-mail: zuzana.letalova@vicepremier.gov.sk  
tel. č.: +421 2 20 92 8211  
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie: Mgr. Branislav Hudec, Ing. Barbora Kyjacová 
e-mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk; barbora.kyjacova@vicepremier.gov.sk  
tel. č.: 02 2092 8102; 02 2092 8293 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.mirri.gov.sk/ 

 

2. Návrh na opis predmetu zákazky: 
Predmetom plánovaného verejného obstarávania je „Personálna analýza – posúdenie kapacitného 
modelu a efektívnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky z pohľadu ľudských zdrojov“. Návrh opisu zákazky, ktorý bude predmetom prípravných 
trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov je uvedený v prílohe č. 3 tohto 
oznámenia. 
 

3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov: 
79417000-9 Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov 
 

4. Účel prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 
„MIRRI“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 
uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o VO na vyššie uvedený plánovaný 
predmet zákazky.  
Účelom prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov (ďalej len „PTK“) je: 

 príprava a informovanie potenciálnych záujemcov o plánovanom postupe verejného 
obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky,  

 overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky,  

 získať a zapracovať spätnú väzbu od hospodárskych subjektov – potenciálnych záujemcov, 
ktorí sa zúčastnia prípravných trhových konzultácií,  

 podporiť spresnenie návrhu opisu predmetu zákazky, vrátane určenia vhodných termínov na 
plnenie zákazky, s cieľom zadefinovať jednoznačný, úplný a nestranný opis predmetu 
zákazky,  

 súčasťou prípravných trhových konzultácií bude aj určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
(ďalej len „PHZ“).  

 

Verejný obstarávateľ za účelom PTK osloví hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom 
zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet 
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zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, 
aby boli dodržané princípy verejného obstarávania. Účasť na PTK je dobrovoľná a oslovený 
záujemca sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa PTK. Záujemca, 
ktorý sa zúčastní PTK si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich 
z účasti hospodárskeho subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní; hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastnia PTK, sa môžu zúčastniť pripravovaného 
verejného obstarávania a predložiť ponuku.  

1. Oslovený hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK najneskôr do 20.01.2021 
do 12:00 hod zaslaním vyplneného formulára (Príloha č. 1 tohto oznámenia), a to 
elektronicky formou e-mailu na kontaktné osoby zodpovedné za verejné obstarávanie 
uvedené v bode 1. tohto oznámenia, a to branislav.hudec@vicepremier.gov.sk; 
barbora.kyjacova@vicepremier.gov.sk. 

2. Cieľom PTK je konzultovať min. rozsah otázok uvedený v Prílohe č. 2 tohto oznámenia. Počas 
trvania PTK očakáva verejný obstarávateľ od účastníkov PTK aktívnu participáciu 
a predkladanie návrhov, pripomienok a odporúčaní v súvislosti s plánovaným verejným 
obstarávaním.  

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uskutočniť PTK aj vo viacerých po sebe nasledujúcich 
etapách, ak to bude na základe okolností a rozsahu PTK vhodné a potrebné.  

4. Komunikácia v priebehu PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude 
akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk. 

 

5. Priebeh prípravných trhových konzultácií 
1. Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom, ktorí prejavili záujem o účasť v PTK oznámi e-mailom 

dátum, miesto a čas uskutočnenia PTK. PTK budú prebiehať dištančne s využitím prostriedkov 
elektronickej komunikácie formou aplikácie Cisco Webex Meetings. Predpokladaný začiatok 
PTK je 22.01.2021.  

2. PTK budú prebiehať s jednotlivými účastníkmi PTK samostatne a za účasti zástupcov verejného 
obstarávateľa. 

3. S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou záujemcu nenarušila hospodárska súťaž, 
bude z priebehu PTK vyhotovená písomná zápisnica, ktorej obsah bude záujemcovi zaslaný za 
účelom uplatnenia pripomienok.  

4. Po ukončení PTK verejný obstarávateľ vyhotoví súhrnnú zápisnicu o priebehu PTK, ktorá bude 
obsahovať výlučne informácie, ktoré viedli k zmene, prípadne úprave podmienok súťaže. 

5. Na PTK je hospodársky subjekt oprávnený zúčastniť sa prostredníctvom osoby oprávnenej 
zúčastniť sa na PTK za hospodársky subjekt (uvedenej vo formulári, prostredníctvom ktorého 
záujemca potvrdil záujem o účasť v prípravných trhových konzultáciách); nevyžaduje sa účasť 
štatutárneho zástupcu. Zúčastnená osoba na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej 
konať za hospodársky subjekt (ak relevantné).  

6. Ak sa záujemca nemôže osobne zúčastniť PTK, môže zaslať svoje otázky, návrhy alebo 
pripomienky zaslaním správy na e-mailovú adresu: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk 
a barbora.kyjacova@vicepremier.gov.sk, a to najmä zaslaním vyplnenej prílohy č. 2 tohto 
oznámenia – Okruh otázok.  

7. Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne upraví opis 
predmetu zákazky, ktorý bude podkladom na určenie PHZ. Verejný obstarávateľ následne zašle 
opis predmetu zákazky (návrh výzvy za účelom určenia PHZ) a vyzve všetky zúčastnené 
hospodárske subjekty na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ.  

8. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných 
informácií, ktorú môžu byť v rámci PTK poskytnuté. Hospodársky subjekt označí informácie, 
ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie.  

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu 
PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ informovať 
dostatočne vopred. 
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6. Predkladanie odpovedí na otázky a dokumentov v priebehu PTK  
Bližšie informácie o predmete PTK sa nachádzajú v samostatnej prílohe č. 3 tohto oznámenia, 
v ktorej sú popísané požiadavky na predmet zákazky. 
 
Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK elektronicky, a to zaslaním vyplnenej 
prílohy č. 1 tohto oznámenia o vyhlásení PTK na e-mailovú adresu 
branislav.hudec@vicepremier.gov.sk, barbora.kyjacova@vicepremier.gov.sk najneskôr do 
20.01.2021 do 12:00 hod. 

 

7. Náklady spojené s PTK  
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša účastník PTK bez akéhokoľvek finančného 
nároku na verejného obstarávateľa. 
 

8. Doplňujúce informácie 
Tento dokument obsahuje informácie, ktoré majú predbežný/indikatívny charakter a môžu 
podliehať zmenám. Z tohto dôvodu sa informácie uvedené v tomto dokumente nemôžu považovať 
za (i) opis predmetu zákazky verejného obstarávania, (ii) súťažné podklady pre účely predloženia 
ponuky.  
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Formulár k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky „Personálna 

analýza – posúdenie kapacitného modelu a efektívnosti Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z pohľadu ľudských 
zdrojov“ 

Príloha č. 2 Okruh otázok k PTK a predbežnému zapojeniu záujemcov 
Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky 
 
Dňa 12.1.2021 
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Príloha č. 1 k oznámeniu o začatí PTK 

 

Formulár k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu 

záujemcov na predmet zákazky „Personálna analýza – posúdenie kapacitného 

modelu a efektívnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky z pohľadu ľudských zdrojov“ 

 

Názov hospodárskeho subjektu (ďalej aj ako 
„záujemca“) 

 

Sídlo alebo miesto podnikania  

IČO  

Meno a priezvisko osoby/osôb 
oprávnenej/oprávnených zastupovať záujemcu 
na prípravných trhových konzultáciách 

 

Telefón  

e-mailová adresa  

Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za 
záujemcu 

 

Hospodársky subjekt zaslaním tohto formulára vyjadruje súhlas s vyhotovením písomného 
záznamu z priebehu prípravných trhových konzultácií. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 Okruh otázok k PTK 

 

1. Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 3 - Návrh opisu predmetu zákazky), ktorý 
poskytol verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného 
definovania predmetu zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, ktoré bude 
umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky?  

Ak nie, prosím, uveďte dôvody a návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky, resp. 

identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je možné predložiť 

kvalifikovanú ponuku. 

2. Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by 
musel/preferoval využitie subdodávateľov? 

3. Aké iné informácie nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt 
vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky? 

4. Akú lehotu dodania považuje hospodársky subjekt vzhľadom na rozsah predmetu zákazky za 
primeranú ? Ide o lehotu na dodanie súhrnnej záverečnej správy uvedenej v opise predmetu 
zákazky. 

5. Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne 
bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila?  

Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete upraviť.  

6. V prípade, ak by verejný obstarávateľ uvažoval o aplikovaní iného kritéria na vyhodnotenie 
ponúk ako je najnižšia cena, aké iné kritérium odlišné od ceny považujete za vhodné / 
primerané? Je z pohľadu účastníka PTK vhodným kritériom kvalita a skúsenosti expertov, 
zodpovedných za plnenie predmetu zákazky? Aké ukazovatele by bolo v prípade tohto 
kritéria vhodné hodnotiť, počet rokov praxe, počet relevantných zákaziek, na ktorých expert 
participoval. Bolo by vhodným kritériom na vyhodnotenie ponúk aj lehota dodania výstupov? 

7. Ak by boli uplatnené aj iné kritéria ako najnižšia cena, akú váhovosť jednotlivých kritérií 
účastníci PTK navrhujú. 

8. V prípade, ak by verejný obstarávateľ uvažoval o aplikovaní podmienky účasti technickej 
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. 
predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na 
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, aký počet expertov na plnenie predmetu 
zákazky (jednotlivých častí) by bolo vhodné / primerané určiť, aby bol predmet zákazky 
odovzdaný riadne a v čas? 

9. Aké iné podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti by bolo vhodné určiť? 
Verejný obstarávateľ zvažuje uplatnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní – zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od 
vyhlásenia zákazky.  

10. S akými najčastejšími prekážkami / ťažkosťami ste sa doteraz pri realizácii 
totožného/porovnateľného predmetu plánovanej zákazky stretli a ako ste sa s nimi 
vysporiadali? 



 

Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky 

 

 

Návrh opisu predmetu zákazky 
 

 

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

„Personálna analýza – posúdenie kapacitného modelu a efektívnosti Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z pohľadu ľudských zdrojov“  

 

Spoločný slovník obstarávania:  

79414000-9  Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov 

  

Opis zákazky: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci 

obstarávaných služieb požaduje od budúceho dodávateľa zrealizovať nasledovné aktivity a 

výstupy: 

1. Aktivity:  

 zmapovať súčasný stav činností na úrovni procesov vo všetkých 

organizačných útvaroch MIRRI, organizačná štruktúra MIRRI je 

uvedená v prílohe č. 1 tohto opisu predmetu zákazky, 

 analýza informačných tokov na jednotlivých oddeleniach MIRRI,  

 zmapovať súčasný kapacitný model MIRRI, 

 identifikovať a pomenovať zdvojené, neefektívne, nepotrebné resp. 

nedostatočne pokryté činnosti v MIRRI, 

 zanalyzovať a vykalkulovať vyťaženosť a produktivitu ľudských 

zdrojov cez početnosti činností, výstupov a ich časovú náročnosť, 

 vypracovať návrh opatrení na optimalizáciu činností na úrovni procesov, 

 definovať nový, respektíve optimálny kapacitný model pre MIRRI, 

 vypracovať návrh plánu implementácie pre optimalizačné opatrenia, 

 konzultácie s pracovníkmi MIRRI. 

 

2. Výstupom je písomná „Súhrnná záverečná správa“ pre poskytnutie uceleného 

prehľadu všetkých činností, procesov a postupov na MIRRI, ktorá bude 

obsahovať nasledovné: 

 popis všetkých reálne vykonávaných činností,  

 popis činností vykonávaných neefektívne, duplicitne resp. mimo 

definovaných kompetencií organizačných útvarov, 

 popis činností, ktoré nie sú dostatočne resp. vôbec pokryté, 

 percentuálne vyjadrenie pracovnej vyťaženosti ľudských zdrojov 

na jednotlivých oddeleniach MIRRI,  

 percentuálne vyjadrenie produktivity ľudských zdrojov 

na jednotlivých oddeleniach MIRRI, 

 zoznam odporúčaní a opatrení za účelom optimalizácie 

a zefektívnenia organizácie práce, 

 návrh – Nový kapacitný model MIRRI, 

 implementačný plán. 



 

 

 
Predpokladaný začiatok personálnej analýzy: do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy. 

Personálna analýza sa týka cca 900 pracovných pozícií verejného obstarávateľa s výkonom 

práce na šiestich miestach v Bratislave. 

Pre vykonanie personálnej analýzy verejný obstarávateľ poskytne budúcemu dodávateľovi 

maximálnu súčinnosť.  

Dodávateľ vypracuje do 5. pracovných dní od účinnosti zmluvy časový a organizačný 

harmonogram, ktorý zašle verejnému obstarávateľovi.  

Písomná „Súhrnná záverečná správa“ podľa bodu 2. bude spracovaná v rozsahu minimálne 50 

normostrán a bude verejnému obstarávateľovi dodaná do X mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy.  

 

Hlavné miesto poskytnutia služieb:  

Poskytnutie služby je v miestach výkonu práce zamestnancov Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a to:  

- Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

- Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

- Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava 

- Račianska 153/A, 831 53 Bratislava 

- Dunajská 68, 811 08 Bratislava 

- Cintorínska 5, 811 08 Bratislava 

 

 

Výsledok verejného obstarávania: 

Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. uzatvorená na dobu určitú, 

a to do odovzdania diela. Maximálna lehota na odovzdanie diela je X mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy.  

 

 

Prílohy: 

Organizačná štruktúra MIRRI 

 

 

 

 
 


