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: Alexandra Horná; Robert Kramár
tel. č.: 02/20928127, 02/20928060
e-mail: alexandra.horna@vicepremier.gov.sk ; robert.kramar@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 o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Definovanie komunikačného a vzdelávacieho konceptu a nástrojov a ich aplikovanie v praxi
pre podporu manažmentu údajov vo verejnej správe“
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce):
Služby
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefániková 15, 811 05,
Bratislava.
6. Výsledok verejného obstarávania:
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú a to na 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy.
7. Stručný opis zákazky:
Zákazka má naplniť jeden z plánovaných výstupov Dátovej kancelárie pre rok 2018 v súlade s
míľnikmi definovanými v opise národného projektu „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej
správe“.
Účelom zákazky je získanie odborných výstupov, ktoré budú slúžiť pre včasnú realizáciu
aktivity projektu č.7 „Školenia a worshopy ako pristupovať k údajom“.
Informatizácia verejnej správy mení spôsoby vzájomnej komunikácie a zjednodušuje
procesy, preto je tiež potrebné, aby táto zmena bola dostatočne vysvetlená naprieč všetkými
zúčastnenými stranami, primárne
medzi všetkými užívateľmi, ale aj tvorcami
a uchovávateľmi dát.
Pre zabezpečenie efektívnej realizácie komunikačných a vzdelávacích aktivít pre zlepšenie
využívania údajov vo verejnej správe zákazka zabezpečuje tri zásadné aktivity/výstupy:

Požadované výstupy:
1. Návrh podporných nástrojov a procesov na realizáciu aktivít pre zlepšenie využívania
údajov vo verejnej správe vrátane využitia sociálnych sietí.
2. Vypracovanie návrhu pre Web presense - online príručky pre využívanie údajov vo
verejnej správe.
3. Vytvorenie konceptu a identifikácia nástrojov na participatívne zapojenie orgánov
verejnej moci (OVM) a odbornej verejnosti do procesov tematických kancelárií.
8. Spoločný slovník obstarávania:
85312320-8 Poradenské služby
9. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Pre zabezpečenie efektívnej realizácie komunikačných a vzdelávacích aktivít pre zlepšenie
využívania údajov vo verejnej správe zákazka zabezpečuje tri zásadné aktivity/výstupy:
1. Návrh podporných nástrojov a procesov na realizáciu aktivít pre zlepšenie využívania
údajov vo verejnej správe vrátane využitia sociálnych sietí
Detailná analýza jednotlivých nástrojov a procesov marketingovej podpory s cieľom podporiť
využívanie údajov vo verejnej správe a zvyšovať povedomie a spokojnosť s využívaním
údajov vo verejnej správe, zhodnotenie a odporučenie, ako a kedy aplikovať konkrétne
nástroje a procesy vrátane návrhov konkrétnych aktivít pre kontinuálne meranie spokojnosti
užívateľov (vrátane odbornej verejnosti). Výstupom bude písomne vypracovaný plán návrhu
podporných nástrojov, s dôrazom na využitie všetkých dostupných možností, ktoré ponúkajú
sociálne média vrátane plánov pre komunikáciu odborných tém dátovej kancelárie pre
odbornú verejnosť a dotknuté subjekty (OVM) spolu s detailným načasovaním aplikácie
jednotlivých podporných nástrojov v oblasti manažmentu dát. Výstup požadujeme odovzdať
formou akceptačného protokolu do rúk Objednávateľa do 2 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy. Predpokladaný počet človekohodín: 240.
Minimálny rozsah normostrán výstupu: 40
2. Vypracovanie návrhu pre Web presense - online príručky pre využívanie údajov vo
verejnej správe
Vypracovanie on line guideline/príručky pre vybrané orgány verejnej moci (OVM)
s konkrétnymi návrhmi riešení ako využívať údaje vo verejnej správe. Vypracovaný návrh
bude obsahovať detailné scenáre pre využívanie údajov, s cieľom zabezpečiť maximálnu
penetráciu využívania údajov vo verejnej praxi vrátane návrhov platformy pre tvorbu
inštruktážnych návodov, otázok a odpovedí primárne pre vybrané orgány verejnej moci
(OVM). Výstup požadujeme odovzdať formou akceptačného protokolu do rúk Objednávateľa
do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predpokladaný počet človekohodín: 160
Minimálny rozsah normostrán výstupu: 20

3. Vytvorenie konceptu a identifikácia nástrojov na participatívne zapojenie OVM
a odbornej verejnosti do procesov tematických kancelárií
Stratégia zapojenia OVM a odbornej verejnosti do procesov tematických kancelárií
zanalyzuje súčasnú situáciu, silné a slabé stránky, hrozby a príležitosti s cieľom navrhnúť
unikátny koncept s optimálnou voľbou nástrojov pre komunikáciu a maximálne zapojenie sa
všetkých cieľových skupín do procesov tematických kancelárií (inštitúcie verejnej správy,
odborná verejnosť, zamestnanci ÚPPVII, široká verejnosť). Súčasťou stratégie bude
navrhovaný časový rámec. Objednávateľa do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Predpokladaný počet človekohodín: 224
Minimálny rozsah normostrán výstupu: 30
Všetky výstupy musia plne reflektovať nasledujúce schválené dokumenty:
− Národná koncepcia informatizácie verejnej správy http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnejspravy/1306s
− Detailný akčný plán Informatizácie verejnej správy - www.informatizacia.sk/ext_dokdetailny_akcny_plan.../26030c),
− Dátové požiadavky na službu Moje dáta https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d2112fad-b259-ae0c-157b-8587d43fa79a ,
− Hlavné dáta požadované verejnosťou https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/otvor
ene_vladnutie/2017/Vyhodnotenie%20prieskumu_2018-08-25.pdf ,
Dodávateľ predmetu zákazky sa zaväzuje do predložiť objednávateľovi predmet zákazky po
jednotlivých častiach v nasledovných termínoch a v nasledovnom minimálnom rozsahu:
Sumár aktivít a výstupov
1. Návrh podporných nástrojov a procesov na realizáciu aktivít pre zlepšenie využívania
údajov vo verejnej správe vrátane využitia sociálnych sietí
 minimálny rozsah normostrán 40; predpokladaný počet človekohodín 240;
výstup odovzdať do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
2. Vypracovanie návrhu pre Web presense - online príručky pre využívanie údajov vo
verejnej správe
 minimálny rozsah normostrán 20; predpokladaný počet človekohodín 160;
výstup odovzdať do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
3. Vytvorenie konceptu a identifikácia nástrojov na komunikáciu a participatívne
zapojenie OVM a odbornej verejnosti do procesov tematických kancelárií
 minimálny rozsah normostrán 40; predpokladaný počet človekohodín 224
Predpokladaná celková časová náročnosť je 624 človekohodín, čo predstavuje 78 človekodní
(8 človekohodín = 1 človekodeň). Zmluvný vzťah je uzatváraný do dobru určitú na 6
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zákazku zabezpečí dodávateľ počas tohto
obdobia tak, aby sumárne odpracoval maximálne 624 človekohodín.

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 46 233,33 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s
ustanoveniami § 6 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Predmet
zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF.
12. Podmienky účasti:
12.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do profesijného alebo obchodného registra:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky
(napríklad výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových
organizácií).
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia:
Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e)
zákona), uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
12.2. Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača:
Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s tvorbou a realizáciou
komunikačného a vzdelávacieho konceptu v obdobnom rozsahu ako je popísaný v bode č. 9
tejto výzvy. Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb za
predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov.
Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých služieb musí byť v súhrnnej
hodnote minimálne 40 000,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu doložiť jednou
zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona).

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.
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.

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za
poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu
zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi
túto skutočnosť.
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
27.8.2018 do 13:00 hod.
15. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na obe emailové adresy:,
alexandra.horna@vicepremier.gov.sk ; robert.kramar@vicepremier.gov.sk
16. Ponuka musí obsahovať:
1. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 17.
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu č. 12 tejto výzvy na
predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
mailom ihneď po vyhodnotení.
17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk:

Názov

Návrh podporných
nástrojov a procesov na
realizáciu aktivít pre
zlepšenie využívania údajov
vo verejnej správe vrátane
1.)
využitia sociálnych sietí

2.)

Vypracovanie návrhu pre
Web presense - online
príručky pre využívanie
údajov vo verejnej správe

časové
rozpätie Minimálny
Rozsah
prípravy
Rozsah
rozsah
(človekodní)
v
(človekohodín)
(počet
spolupráci normostrán)
s UPPVII

240

160

30

2 mes. (do
2
mesiacov
od
účinnosti
zmluvy)

40

20

1 mes. (do
3
mesiacov
od
účinnosti

20

Cena
spolu
bez
DPH

Cena
spolu s
DPH

zmluvy)

Vytvorenie konceptu
a identifikácia nástrojov na
participatívne zapojenie
3.)
OVM a odbornej verejnosti
do procesov tematických
kancelárií

Spolu

224

624

2 mes. (do
5
mesiacov
od
účinnosti
zmluvy)

28

78

30

5
mesiacov

Výpočet: súčin hodinovej sadzby za človekohodinu a maximálneho predpokladaného počtu
človekohodín
18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk.
19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Áno
20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
17.8.2018

