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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. Ján Galvánek 

tel. č.: 02/2092 8160 

e-mail: jan.galvanek@vicepremier.gov.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/  

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

„Príprava expertnej analýzy na splnenie kritérií základnej podmienky v oblasti 

širokopásmového internetu v  programovom období 2021-2027“ 

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: 

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. Lehoty na dodanie výstupov sú uvedené v bode 18 výzvy na predkladanie 

ponúk. 

7. Stručný opis predmetu zákazky: 

Európska komisia v rámci prípravy ďalšieho programového obdobia na roky 2021 – 2027 

stanovuje pre členské štáty novú množinu tzv. základných podmienok pre jednotlivé rozvojové 

okruhy a špecifické ciele. V zmysle uznesenia vlády SR č. 324/2019 zo dňa 3. júla 2019 má 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu povinnosť zabezpečiť splnenie 

kritérií týchto podmienok. Pre oblasť č. 3 – Viac prepojená Európa prostredníctvom posilnenia 

mobility a regionálnej IKT konektivity je nutné vykonať celú množinu opatrení a aktivít 

vedúcich k mapovaniu existujúcej komunikačnej infraštruktúry. Cieľom tejto zákazky je 

príprava expertnej analýzy na splnenie kritérií základnej podmienky v oblasti širokopásmového 

internetu v programovom období 2021-2027, ktorej súčasťou je aj posúdenie investičnej 

medzery s cieľom zabezpečenia prístupu všetkých občanov SR k sieťam s veľmi vysokou 

kapacitou („very high capacity networks“ – VHCN). 

8. Spoločný slovník obstarávania:  

71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza. 

https://www.vicepremier.gov.sk/
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9. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Súčasťou projektu budú nasledujúce aktivity: 

 mapovanie existujúcej súkromnej a verejnej infraštruktúry a kvality služieb pomocou 

štandardných mapovacích ukazovateľov širokopásmového pripojenia, ktoré zahŕňajú tieto 

činnosti: 

1. dátové spracovanie vstupných štruktúrovaných údajov  (odhadom viac ako 10 mil. 

údajov v databáze)  

2. komplexné úlohy zahŕňajúce prípravu dát, ich kontrolu, validáciu a prípadnú úpravu  

úplnosti  dátových vstupov 

3. analytické spracovanie a vyhodnotenie údajov, návrh a nastavenie 

automatizovaných reportov 

4. interpretácia vstupných údajov v kontexte potreby zabezpečenia prístupu občanov 

SR k sieťam s veľmi vysokou kapacitou 

5. posúdenie investičnej medzery v oblasti budovania sieti s veľmi vysokou kapacitou 

s výhľadom do roku 2025 

 rámcový návrh verejných investícií na základe výsledkov mapovania. 

Celková časová náročnosť na zmluvné obdobie je max. 760 človekohodín, čo predstavuje 95 

človekodní (8 človekohodín = 1 človekodeň). Lehoty na dodanie jednotlivých výstupov sú 

uvedené v bode 18. tejto výzvy: 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 69 350 EUR      

11. Podmienky účasti: 

 

12.1. Osobné postavenie: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j.  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. 

 

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). 

 

Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude vyzvaný 

na vysvetlenie alebo doplnenie dokladov. 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

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

obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ). 

 

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

podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami). 
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12.2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní: 

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 

verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v nasledujúcich 

oblastiach:  

Návrh stratégie rozvoja VHCN sietí na národnej úrovni1 

 Návrh stratégie rozvoja telekomunikačných sietí na národnej úrovni pre organizáciu 

verejnej správy alebo komerčný subjekt 

 Súčasťou stratégie bolo vyhodnotenie technologických možností implementácie VHCN 

sietí a návrh ďalšieho postupu implementácie  

 Súčasťou projektu bola kalkulácia komplexného business case investičnej časti projektu  

 Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač v predloženom zozname 

preukáže, že celková hodnota poskytnutých služieb za uvedenú oblasť bola  minimálne 

vo výške 70 000 EUR bez DPH, pričom uchádzač môže tento finančný objem preukázať 

jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv. 

Zároveň uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením  zoznamu 

poskytnutých služieb aj v nasledujúcej oblasti:  

Poradenstvo v oblasti využívania bezdrôtových technológii na národnej úrovni 

 Poradenstvo alebo technická asistencia pre organizáciu verejnej správy alebo komerčný 

subjekt v oblasti celonárodného používania bezdrôtových komunikačných technológii 

na národnej úrovni  

 Súčasťou projektu bolo obchodné a technologické vyhodnotenie možnosti využitia 

bezdrôtových technológii na národnej úrovni 

 Súčasťou projektu bola kalkulácia komplexného business case investičnej časti projektu  

 Uchádzač v predloženom zozname preukáže, že celková hodnota poskytnutých služieb  

za uvedenú oblasť bola  minimálne vo výške 70 000 EUR bez DPH, pričom uchádzač 

môže tento finančný objem preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých 

zmlúv. 

Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania 

a odberateľov (vrátane kontaktnej osoby na odberateľa); dokladom je referencia, ak 

odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.  

 

12.3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. g) 

zákona o verejnom obstarávaní – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 

kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov: 

Uchádzač uvedie v ponuke zoznam expertov, ktorí budú zodpovední za plnenie predmetu 

zákazky a ktorí musia spĺňať nasledovné požiadavky na expertov:  

                                                             
1 Pre účely Výzvy na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pod pojmom „národná úroveň“ rozumie štáty 
v geografickom priestore Európy.   
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Expert č.1 - Expert pre oblasť stratégie zavádzania telekomunikačných sietí  

 Minimálne 5 rokov skúsenosti v oblasti strategických projektov v sektore 

telekomunikácií  

 Skúsenosť s minimálne 2 projektami z oblasti telekomunikácií zameraných na návrh 

stratégie rozvoja nasadzovania sietí a produktov v oblasti internetovej konektivity na 

národnej úrovni v celkovom objeme minimálne 70 000 EUR bez DPH za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania 

 Z toho minimálne 1 projekt, ktorého cieľom bola výstavba VHCN sietí s konektivitou 

pre koncového užívateľa 1Gbit/s a viac. 

Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných 

projektov, ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu na 

kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo na overenie informácií uvedených v životopisoch jednotlivých expertov. Z toho dôvodu, 

je expert povinný pri predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných projektov uviesť 

meno a kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je možné si praktické 

skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky overiť. 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 - Expert pre oblasť technológie pre zavádzanie telekomunikačných sietí 

 Minimálne 5 rokov skúsenosti v oblasti technologických projektov v sektore 

telekomunikácií  

 Skúsenosť s minimálne 2 projektami v oblasti návrhu architektúry/topológie alebo 

priamo zavádzania telekomunikačných sietí na národnej úrovni v celkovom objeme 

minimálne 70 000 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania  

 Z toho minimálne 1 projekt, ktorého cieľom bola výstavba VHCN sietí s konektivitou 

pre koncového užívateľa 1Gbit/s a viac 

Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných 

projektov, ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu na 

kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo na overenie informácií uvedených v životopisoch jednotlivých expertov. Z toho dôvodu, 

je expert povinný pri predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných projektov uviesť 

meno a kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je možné si praktické 

skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky overiť. 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. 

Expert č.3 - Expert na kalkuláciu návratnosti investícií do komunikačnej infraštruktúry 

 Minimálne 3 roky skúsenosti v oblasti kalkulácie ekonomickej návratnosti v rámci 

projektov rozvoja/zavádzania komunikačnej infraštruktúry v sektore telekomunikácii 
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 Skúsenosť s minimálne 2 projektov, v rámci ktorých bol vytváraný komplexný business 

case projektu zavádzania telekomunikačných sietí na národnej úrovni 

 Z toho minimálne 1 projekt, ktorého cieľom bola výstavba VHCN sietí  s konektivitou 

pre koncového užívateľa 1Gbit/s 

Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných 

projektov, ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu na 

kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo na overenie informácií uvedených v životopisoch jednotlivých expertov. Z toho dôvodu, 

je expert povinný pri predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných projektov uviesť 

meno a kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je možné si praktické 

skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky overiť. Expert č. 3 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.4 - Expert na štatistické spracovanie a vyhodnotenie dát 

 Minimálne 3 roky skúsenosti v oblasti štatistického spracovávania a vyhodnocovania 

veľkého  objemu dát (v miliónoch dátových záznamov v databáze) 

 Skúsenosť s minimálne 2 projektov, v rámci ktorých boli spracovávané štruktúrované 

a neštruktúrované údaje a ich následne interpretácia (v miliónoch dátových záznamov v 

databáze) 

 Z toho minimálne 1 projekt, ktorého cieľom bola výstavba VHCN sietí s konektivitou 

pre koncového užívateľa 1Gbit/s 

Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných 

projektov, ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu na 

kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo na overenie informácií uvedených v životopisoch jednotlivých expertov. Z toho dôvodu, 

je expert povinný pri predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných projektov uviesť 

meno a kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je možné si praktické 

skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky overiť. Expert č. 4 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 môže pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa  

§ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť 

použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia 

v rozsahu a spôsobom ako uchádzač (viď bod 12. 1 tejto výzvy).  

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie 

požadovaných služieb musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení 

predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému 

obstarávateľovi túto skutočnosť. 
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13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  

13.08.2019 do 09.00 hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 

nebude prihliadať 

14. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na e-mailovú adresu: 

jan.galvanek@vicepremier.gov.sk; valentina.michalkova@vicepremier.gov.sk; 

stefan.halicky@vicepremier.gov.sk  

15. Ponuka musí obsahovať:  

1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 

č. 12 tejto výzvy, ak je to relevantné. 

 

2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

vyhodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18 tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

16. Vyhodnotenie ponúk 

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

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

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

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde 

k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, 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. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným 

uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo. 

 

18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:   

 
 

Názov 
Maximálny 

rozsah 

(človekohodín) 

Maximálny 

rozsah 

(človekodní) 

Časové rozpätie prípravy v 

spolupráci s UPPVII 

Cena 

spolu 

bez 

DPH 

Cena 

spolu 

s 

DPH 

1.) 

Dátové spracovanie vstupných 

štruktúrovaných údajov 

(odhadom viac ako 10 mil. 

údajov v databáze)  

88 11 

 (do 2 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti 

zmluvy) 

  

2.) 

Komplexné úlohy zahŕňajúce 

prípravu dát, ich kontrolu, 

validáciu a prípadnú úpravu  

úplnosti  dátových vstupov 

48 6 

 (do 3 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti 

zmluvy) 

  

mailto:jan.galvanek@vicepremier.gov.sk
mailto:valentina.michalkova@vicepremier.gov.sk
mailto:stefan.halicky@vicepremier.gov.sk
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3.) 

Analytické spracovanie 

a vyhodnotenie údajov, návrh 

a nastavenie 

automatizovaných reportov 

 

224 28 

 (do 4 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti 

zmluvy) 

  

4.) 

Interpretácia vstupných údajov 

v kontexte potreby 

zabezpečenia prístupu 

občanov SR k sieťam s veľmi 

vysokou kapacitou 

 

120 15 

(do 3 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti 

zmluvy) 

  

5.) 

Posúdenie investičnej medzery 

v oblasti budovania sieti 

s veľmi vysokou kapacitou 

s výhľadom do roku 2025 

 

240 30 

(do 4 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti 

zmluvy) 

  

6.) 

Rámcový návrh verejných 

investícií na základe 

výsledkov mapovania 

 

40 5 

(do 4 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti 

zmluvy) 

  

Spolu 760 95    

     

  

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
 Áno 

 

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

05.08.2019 


