
Výzva na predkladanie ponúk  
 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

Mesto Bratislava 

PSČ 811 05 

IČO: 50349287 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Bačko; JUDr. Lujza Paveleková 

tel. č.: +421 940 504 207; 02/20928212 

e-mail: jan.backo@vicepremier.gov.sk; lujza.pavelekova@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 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“).  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  
„Príprava a konzultácie k odbornej časti dokumentácie k verejnému obstarávaniu k projektu 

„Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART““ 

 

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

Zákazka na poskytnutie služieb. 

 

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

Sídlo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05  

Bratislava a Dúbravská cesta 4, 841 01 Bratislava. 
 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rozsah plnenia predmetu zákazky 

predstavuje 4 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb. 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Predmetom tejto zákazky je príprava odbornej časti dokumentácie k pripravovanému verejnému 

obstarávaniu v hodnote nadlimitnej zákazky („ďalej len „VO“) v súvislosti s Národným 

projektom Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART v 

rozsahu vypracovania kompletného opisu predmetu zákazky VO a s tým súvisiace nastavenie 

podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní, vypracovanie návrhu zmluvy, ktorá bude výsledkom VO a zapracovanie 

predložených pripomienok k tej časti dokumentácie VO, ktorá tvorí predmet tejto zákazky a 

poskytnutie súčinnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len 

„ÚPVII“) v súvislosti s tou časťou dokumentácie k VO, ktorá tvorí predmet tejto zákazky 
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priebežne, a to najmä tímu ÚPVII pripravujúceho oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

a súťažné podklady VO.  

 

Bližšie informácie k opisu predmetu zákazky sú uvedené Prílohe č. 1 tejto výzvy.  

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie 

79419000-4 - Hodnotiace konzultačné služby 

 

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Rozsah plnenia predmetu zákazky sa bude realizovať do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 69 412, 50 EUR bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená prieskumom trhu v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní. 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Na základe faktúry dodávateľa, lehota splatnosti faktúr do 60 dní od jej doručenia.  

Zákazka je spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF, z Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra v rámci národného projektu „Národný systém testovania a certifikácie digitálnych 

kompetencií - eSmart“, ktorého prijímateľom je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu. 

 

12. Podmienky účasti: 

12.1. Osobné postavenie uchádzačov: 

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

obstarávaní, t. j. byť oprávnený poskytnúť 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 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 

a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

 

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). 

 

12.2. Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o 

verejnom obstarávaní: 

Technickú spôsobilosť uchádzač preukáže expertom, ktorý pôsobí ako softvérový architekt s 

minimálnou 5 ročnou praxou (preukazuje sa životopisom) a odbornú spôsobilosť certifikátom 

ArchiMate alebo jeho ekvivalentom. 

 

Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta, v ktorom bude 

preukázateľne deklarované, že expert má minimálne 5 ročné skúsenosti ako softvérový architekt. 

Za uvedeným účelom vo svojom životopise uvedie zoznamom zamestnávateľov, resp. osôb, 

u ktorých vykonával uvedenú činnosť, ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. 

číslo a e-mailovú adresu na kontaktnú osobu zamestnávateľa resp. odberateľa služieb pre 

overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na overenie informácií uvedených v 

životopise u jednotlivých osôb. Zároveň expert predloží kópiu platného certifikátu ArchiMate 

resp. jeho ekvivalent. 

 

Osoba (expert) uvedená v ponuke úspešného uchádzača sa musí podieľať na plnení predmetu 

zákazky. V prípade, že osoba uvedená v ponuke uchádzača bude nahradená inou osobou, táto 

osoba musí spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v rovnakom rozsahu ako osoba, ktorú 

nahrádza. 

 

Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí 

uchádzač prijímateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať 

kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. 

Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením 

(prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie 

predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou 

medzi uchádzačom a osobou, ktorej kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú alebo 

odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia 

podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok 

účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej 

kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO (nemá uložený zákaz účasti) a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami). 

 

 

 



13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH za poskytnuté plnenie. Súčasťou ponukovej 

ceny za predmet zákazky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení 

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

obstarávateľovi túto skutočnosť. Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. Všetky 

náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  

23.10.2019 do 11,00 hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 

nebude prihliadať. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na e-mailovú adresu:     
jan.backo@vicepremier.gov.sk, lujza.pavelekova@vicepremier.gov.sk 

a katarina.mrazova@vicepremier.gov.sk 

 

16. Ponuka musí obsahovať:  
 

1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (bod č. 12 tejto 

výzvy), ak je to relevantné. 

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

hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18 tejto výzvy. 

 

17. Vyhodnotenie ponúk 

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 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 poskytnutí služieb. 
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18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk  

 

                                                                            Návrh na plnenie kritéria  

Kritérium 
                      

Návrh 

Sadzba DPH v zmysle 

             Návrh 

platnej legislatívy  

Najnižšia konečná 

celková zmluvná  cena  

v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je  100 %.* 

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

  

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

bez DPH vrátane DPH 

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, OP II 

 

20. Ďalšie požiadavky 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 

ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné 

obstarávanie), ak cena uvedená v ponuke úspešného uchádzača presiahne výšku predpokladanej 

hodnoty zákazky. 

 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  
15.10.2019 

 
 

 

                                                                                                   

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:  

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Štúdia uskutočniteľnosti  

Štúdiu uskutočniteľnosti a jej prílohy sa nachádzajú na webovom odkaze 

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/cb295a93-dd3f-a70c-d1af-d58e6e3ae6b4?tab=docume

nts , a rovnako sú zaslané ako príloha spolu s Výzvou na predkladanie ponúk.  
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Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky 

 

„Príprava dokumentácie k verejnému obstarávaniu projektu „Národný systém testovania 

a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART““ 

 

 

1. Opis predmetu zákazky:  

 

Predmetom tejto zákazky je príprava odbornej časti dokumentácie k verejnému obstarávaniu 

(„ďalej len „VO“) Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – 

eSMART“ (ďalej len „NP eSMART“) v rozsahu vypracovania kompletného opisu predmetu 

zákazky VO a s tým súvisiace nastavenie podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti v zmysle 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“), 

vypracovanie návrhu zmluvy, ktorá bude výsledkom VO, zapracovanie predložených 

pripomienok k tej časti dokumentácie VO NP eSMART, ktorá tvorí predmet tejto zákazky a 

poskytnutie súčinnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len 

„ÚPVII“) v súvislosti s tou časťou dokumentácie k VO NP eSMART, ktorá tvorí predmet tejto 

zákazky priebežne, a to najmä tímu ÚPVII pripravujúceho oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania a súťažné podklady VO NP eSMART.  

 

V súlade s ďalšími reformnými krokmi a cieľmi, podporovanými operačnými programami 

Ľudské zdroje a Integrovaná infraštruktúra sa ÚPVII rozhodol pristúpiť k implementácii 

jednotného rámca a k implementácii národného systému testovania a certifikácie digitálnych 

kompetencií – eSMART, vrátane vybudovania základne pre poskytovanie metodicko-procesnej a 

aplikačnej podpory pre všetkých používateľov tohto systému. Na zabezpečenie intervenčnej 

logiky pri realizácii projektu NP eSMART podporovaného z OPII a projektu Zamestnaj sa, buď 

KOMPetentný! podporovaného z OPĽZ, kde je prijímateľom Štátny inštitút odborného 

vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“). ÚPVII a ŠIOV sa dohodli na súčinnosti, ktorá je formalizovaná 

Memorandom o spolupráci zo dňa 22.10.2018.  

 

Cieľom projektu  NP eSMART je vytvorenie a implementácia centrálneho systému hodnotenia 

a certifikácie s dôrazom na kognitívne úrovne digitálnych kompetencií znevýhodnených skupín 

obyvateľstva.   

 

Projekt bude realizovaný v spolupráci s certifikačnými partnermi, v tejto súvislosti štúdia 

predpokladá spoluprácu minimálne so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a 

Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalšími partnermi budú univerzity vybrané 

vzhľadom na ich geografickú polohu a kapacity, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie úloh 

certifikačného partnera. Modul pre certifikáciu bude využiteľný aj zo strany ďalších inštitúcii 

(najmä verejnej správy).   

 

ÚPVII zamýšľa realizovať NP eSMART z prostriedkov OPII za predpokladu schválenia ŽoNFP. 

Realizáciu projektu plánuje ÚPVII zabezpečiť prostredníctvom externého dodávateľa vybratého 

vo VO NP eSMART.  

 



Štúdia uskutočniteľnosti NP eSMART (ďalej len „ŠU“), bola dňa 21.2.2019 schválená 

Riadiacim výborom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 a tvorí 

prílohu č. 2 výzvy na predkladanie ponúk. ŠU je základným východiskom pre prípravu ŽoNFP a 

dokumentácie VO NP eSMART. 

 

Predmetom tejto zákazky je príprava časti dokumentácie k VO NP eSMART. Aktivity súvisiace 

s predmetom tejto zákazky sú na základe vyše uvedeného požadované min. v nasledujúcom 

rozsahu: 

 Vypracovanie časti dokumentácie VO NP eSMART v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní a s pravidlami OPII v rozsahu vypracovania kompletného opisu predmetu 

zákazky VO a s tým súvisiace nastavenie podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, vypracovanie návrhu zmluvy, 

ktorá bude výsledkom VO, 

 Zapracovanie pripomienok k tej časti dokumentácie VO NP eSMART, ktorá tvorí 

predmet tejto zákazky, 

 Aktívna komunikácia s ÚPVII v celom procese až do schválenia súťažných podkladov VO 

NP eSMART zo strany relevantných subjektov v súlade s pravidlami čerpania 

prostriedkov z OPII a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

2. Technická špecifikácia predmetu zákazky:  

 

Dodanie predmetu zákazky bude rozdelené do troch fáz: 

I. Príprava Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky VO NP eSMART v štruktúre ŽoNFP 

(kapitola 7.) – max. do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb, 

II. Vypracovanie časti dokumentácie k VO NP eSMART v rozsahu vypracovania 

kompletného opisu predmetu zákazky VO a s tým súvisiace nastavenie podmienok účasti 

technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, 

vypracovanie návrhu zmluvy, ktorá bude výsledkom VO – max. do 3,5 mesiacov od 

účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb, 
III. Zapracovanie pripomienok k tej časti dokumentácie  dokumentácii VO NP eSMART, 

ktorá tvorí predmet tejto zákazky – max. do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí 

služieb. 

 

 

 


