
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“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní 

 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

811 05 Bratislava 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: : Peter Helexa; Robert Kramár 

tel. č.: 02/20928256 ; 02/20928060 

e-mail: peter.helexa@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  
Záverečná konsolidácia údajov z verejných konzultácií s telekomunikačnými operátormi za účelom 

pokrytia bielych miest širokopásmovým internetom NGA (30Mbit/s) a návrh a zavedenie procesu 

odpočtu a monitoringu pokrývania týchto bielych miest. 

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. 

 

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. Zmluva bude uzavretá na obdobie 70 dní odo dňa 

účinnosti zmluvy. 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“ alebo „úrad“) je v 

rámci pôsobnosti Sekcie informatizácie zodpovedný za napĺňanie špecifického cieľa 7.1 – „Zvýšenie 

pokrytia širokopásmovým internetom/NGN PO7“, ktorý je definovaný v Operačnom programe 

integrovaná infraštruktúra PO7.  Základným rámcom pri zavádzaní širokopásmového pripojenia je 

splnenie cieľa Digitálnej agendy pre Európu, ktorým je 100% pokrytie vysokorýchlostným internetom 

nad 30 Mbit/s a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie cieľa, aby 50% alebo viac európskych 

domácností malo internetové pripojenie rýchlejšie ako 100 Mbit/s. Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu v rámci napĺňania špecifického cieľa 7.1 – „Zvýšenie pokrytia 

širokopásmovým internetom/NGN definovanom v Operačnom programe integrovaná infraštruktúra 

PO7 v priebehu rokov 2016 a 2017 úspešne realizoval štyri verejné konzultácie, ktorých výsledkom 

bol záväzok telekomunikačných operátorov pokryť do roku 2020 všetky biele miesta na Slovensku. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je možné zo strany ÚPPVII pristúpiť k re-alokácii pôvodne 

alokovaných prostriedkov na uvedený projekt na iné účely, a sústrediť sa primárne  na monitorovanie 

naplnenia uvedeného záväzku operátorov, a pripravovať na kvartálnej báze odpočet pokrytia bielych 

miest na Slovensku. Z tohto dôvodu je potrebné konsolidovať všetky doteraz získané údaje, vytvoriť 

podporný nástroj na sledovanie a vyhodnocovanie plnenia plánov pokrytia, a nastaviť proces pre 

dlhodobé a pravidelné monitorovanie pokrývania bielych miest. 
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Sumár aktivít a výstupov 

 

1. Konsolidácia údajov z verejných konzultácií č. 1 – 4 a zo zmien, ktoré boli ohlásené 

telekomunikačnými operátormi po mimo verejných konzultácií a to za účelom získania 

jednoznačného a prehľadného zoznamu dotknutých obcí, voči ktorému sa bude porovnávať zistený 

skutočný stav pokrytia NGA infraštruktúrou, 

 

- Zoznam pokrývaných obcí a operátorov, ktorí sa k ich pokrytiu prihlásili. Obsahom zoznamu 

budú deklarované dátumy spustenia NGA technológií jednotlivými operátormi v jednotlivých 

obciach, 

- Určenie významných časových míľnikov, do kedy majú byť pokryté významné počty 

dotknutých obcí (typicky ku koncu niektorých mesiacov v priebehu rokov 2018 – 2020), 

- Vytvorenie nástroja na generovanie pravidelných a ad-hoc reportov plánovaného kalendára 

pokrytia (koľko a ktoré obce majú byť pokryté ktorými operátormi ku konkrétneho dátumu), 

- Všetky hore uvedené výstupy budú realizované formou elektronickej databázy. 

 

2. Príprava a nastavenie procesu monitorovania skutočného stavu pokrytia dotknutých obcí NGA 

infraštruktúrou za účelom porovnania s plánovaným stavom, ktorý vyplynul z procesov verejných 

konzultácií a ďalších jednaní z telekomunikačnými operátormi, 

 

- Príprava metodiky hodnotenia stavu pokrytia obcí NGA infraštruktúrou a porovnania s plánmi 

deklarovanými operátormi, 

- Vypracovanie technického návrhu riešenia monitorovania pomocou štandardných metodík 

a nástrojov, 

- Hodnotenie stavu pokrytia NGA konektivitou vzhľadom k plánu vytvorenému na základe 

procesu verejných konzultácií, 

- Vypracovanie metodiky riešenia nesúladu dohodnutého plánu pokrytia so skutočným stavom, 

- Príprava nástroja automatického sledovania stavu pokrytia,  

- Poskytnutie technickej podpory pre prípravu podkladov a materiálov pre externú komunikáciu 

s operátormi a inými stranami, 

- Návrh plánu ďalších aktivít v oblastí národného broadbandu, vrátane časového 

harmonogramu, potrebných zdrojov, projektových závislostí, potrieb koordinácie a možných 

implementačných rizík, 

- Všetky hore uvedené výstupy budú realizované aj elektronickou formou. 

 
 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 

 

 

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Maximálne 30 človekodní (spolu) za zmluvné obdobie 70 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

 

 



10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 48 483,33 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, Operačný program Integrovaná infraštruktúra. 

 

12. Podmienky účasti: 
12.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra:  

 

Uchádzač predloží 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. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s tvorbou metodík hodnotenia pre 

oblasť IKT v obdobnom rozsahu ako je popísaný v bode č. 7 tejto výzvy. Požadovaná úroveň 

štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky 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 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): 

27.4.2018 do 14:00 hod. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: peter.helexa@vicepremier.gov.sk ; 

robert.kramar@vicepremier.gov.sk 

 

16. Ponuka musí obsahovať:  
1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 12. 

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

ponúk – podľa bodu č. 17.  
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Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 

elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

 

 

 

 

 

  

17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk  

 

                                                                                           Návrh na plnenie kritéria  

Kritérium                       Návrh 

Sadzba DPH v zmysle 

             Návrh 

platnej legislatívy  

Najnižšia celková zmluvná  

cena  v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je  100 %. 

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

  

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

bez DPH vrátane DPH 

 

  

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  
Áno – Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  
19.4.2018 

 

 

  


