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: Martin Kinčeš ; Alexandra Horná
tel. č.: 02/2092 8062 ; 02/2092 8127
e-mail: martin.kinces@vicepremier.gov.sk; alexandra.horna@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
„Návrh a realizácia participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy
2030“
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.
7. Stručný opis zákazky:
Participatívny proces určenia národných priorít implementácie Agendy 2030 vychádza
z odporúčaní materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, ktorý bol
schválený uznesením vlády SR č. 645/2014.
Komplexnosť problematiky, ako aj možné dosahy stanovenia národných priorít implementácie
Agendy 2030 si vyžadujú realizáciu množstva participatívnych aktivít. Proces bude spojený
s intenzívnou komunikáciou smerom k verejnosti tak, aby bola verejnosť dostatočne
informovaná o cieľoch, časovom rámci a možnostiach aktívneho zapojenia sa občanov do
určenia národných priorít implementácie Agendy 2030.
V spolupráci s Prognostickým ústavom SAV, ako aj s analytickými jednotkami ústredných
orgánov štátnej správy, došlo v priebehu novembra 2017 k prioritizácií cieľov udržateľného
rozvoja OSN a globálnych výziev definovaných Svetovým ekonomickým fórom, na základe
ich relevancie pre Slovenskú republiku. Výsledkom je návrh piatich prioritných oblastí
implementácie Agendy 2030:
-

Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí

-

Vzdelanie pre udržateľný rozvoj (inkluzívne a kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce)

-

Zdravie a kvalita života

-

Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy

-

Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia

Tieto oblasti je potrebné vnímať len ako prvotný expertný vstup do následnej širokej verejnej
diskusie. Finálna podoba národných priorít implementácie Agendy 2030 musí byť určená
v participatívnom procese pri zapojení predstaviteľov všetkých zainteresovaných aktérov,
v súlade s princípmi otvoreného vládnutia.
Celkovým cieľom navrhovaného participatívneho procesu je určiť približne päť kľúčových tém
pre rozvoj SR do roku 2030, ku ktorým bude zároveň možné priradiť jednotlivé ciele Agendy
2030.
Harmonogram participatívneho procesu:
1. Príprava participatívneho procesu (január 2018).
a) Identifikovanie a oslovenie zainteresovaných aktérov
b) Finalizovanie dizajnu participatívneho procesu
2. Participačné aktivity (február 2018 – apríl 2018)
a) Dialóg so zainteresovanými aktérmi – minimálne 10 odborných konferencií/seminárov
v rôznych častiach Slovenska za účasti minimálne 15 zapojených aktérov (minimálny
celkový počet zapojených aktérov je 150)
b) Konzultácia ohľadne informačnej kampane o Agende 2030
c) Spracovanie výstupov participatívneho procesu
Výsledný dokument po spracovaní zo strany ÚPPVII bude predstavený na druhom zasadnutí
Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Rada príjme uznesením rozhodnutie o jeho
finálnej podobe, ktorá bude predstavovať výsledný Návrh národných priorít implementácie
Agendy 2030 a v zmysle úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 350/2017 bude predložený na
rokovanie vlády SR do konca mája 2018.
8. Spoločný slovník obstarávania:
Hlavné CPV: 79416000-3 Služby pre vzťahy s verejnosťou
9. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Splnenie predmetu zákazky je zo strany verejného obstarávateľa požadovaná do 4 mesiacov
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 48 933, 33
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 Efektívna verejná
správa, kód projektu: 314011M119.

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 podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e), uchádzač predloží doklad o
oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
12.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s tvorbou a realizáciou
participačného procesu 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 25 000,00 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).
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa
tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie
chýbajúcich dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti, bude z verejného obstarávania vylúčený.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH.
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas): 19.01.2018 o 13,00 hod.
15. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu:
martin.kinces@vicepremier.gov.sk; alexandra.horna@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.
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
Sadzba DPH v zmysle
Kritérium

Návrh

Návrh
platnej legislatívy

Najnižšia celková zmluvná Spolu...................EUR
cena v EUR vrátane DPH.
bez DPH
Váha kritéria je 100 %.*

Spolu...................EUR
vrátane DPH

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
11.01.2018

