
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
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 a Výzva“) 

 
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie: Úrad na ochranu osobných údajov SR 
Adresa organizácie: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 
IČO: 36064220 
Zastúpená: Ing. Jana Haraszti 
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie:  www.dataprotection.gov.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Mačayová 
Telefón:  
E-mail: info.dataprotection@pdp.gov.sk 

 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na predkladanie 
ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 

 
II. OPIS 

Názov zákazky: Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave Štúdie 
uskutočniteľnosti (ŠU) a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) 
pre Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) 

Druh zákazky: Služby 
Hlavné miesto plnenia: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 

 
NUTS kód: SK023 
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona. 

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

    71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 
 

 Str u čn ý op i s zákazk y:  
Predmetom zákazky sú odborné služby poskytnuté pre Úrad na ochranu osobných údajov SR v nasledovnom 

rozsahu: vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti, vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 

poskytovanie odborných poradenských služieb pre prípravu projektu Elektronizácia služieb Úradu na ochranu 

osobných údajov financovaný z OPII. 

Odborné služby zahŕňajú: 

 zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu Štúdie uskutočniteľnosti a jej príloh; 

 zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu ŽoNFP a jej príloh; 

 kontrola úplnosti a obsahovej správnosti vstupných informácií;́ 

 overenie podmienok poskytnutia príspevku; 

 overenie oprávnenosti žiadateľa a partnera na projekte; 

 posúdenie a overenie oprávnenosti aktivít realizácie projektu; 

 overenie splnenia podmienky, že všetky aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými 

aktivitami OP II; 
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 overenie splnenia podmienky vo vzťahu k dĺžke realizácie projektu; 

 posúdenie oprávnenosti výdavkov realizácie projektu; 

 posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov; 

 posúdenie ďalších podmienok poskytnutia príspevku; 

 prácu s ITMS 2014+, spracovanie a odoslanie ŽoNFP v systéme; 

 komunikáciu s príslušnými inštitúciami v rozsahu podľa potreby Projektu; 

 koordináciu žiadateľa a partnerov pri: 

príprave a definovaní aktivít projektu a ich definovaní ich obsahu v súlade s OPII,  

príprave rozpočtu projektu v súlade so slovenským právnym poriadkom  a právnym poriadkom EÚ, 

Zoznamom oprávnených a neoprávnených výdavkov, ako aj stanovených limitov,  

pri príprave časového harmonogramu realizácie aktivít projektu; 

 prípravu a kompletizáciu Štúdie uskutočniteľnosti podľa podmienok uvedených v OPII najneskôr                 

do 15. 3. 2019; 

 prípravu a kompletizáciu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok spolu s prílohami;  

 podľa podmienok uvedených v OPII najneskôr do 15. 4. 2019; 

 podporné konzultačné a ďalšie odborné poradenské činnosti, ktoré sú previazané s činnosťami 

uvedenými v tomto bode v rozsahu podľa požiadaviek obstarávateľa, najneskôr do 31. 7. 2019; 

 
III. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 
IV. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov, príp. iných prostriedkov získaných z fondov alebo 
dotácií, najmä z OPII. 

 
V. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona uzatvorenie Zmluvy medzi verejným obstarávateľom 
a úspešným uchádzačom, na predmet zákazky definovaný v bode II. tejto Výzvy, uzavretej podľa zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní. Zmluva bude 
uzatvorená na dodávku diela (ŠU, ŽoNFP) a zároveň na poskytovanie podporných poradenských služieb. 

 
VI. MIESTO, TERMÍN A PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY/OBJEDNÁVKY 
a) Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa 

b) Termín plnenia: najneskôr v termíne do 31. 7. 2019 

c) Verejný obstarávateľ môže požadovať predĺženú lehotu splatnosti faktúr až 60 dní. 

 
VII. OBHLIADKA 
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa neuplatňuje. 

 
VIII. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
 
 



 

 

IX. SPÔSOB UVEDENIA CENY: 
  
a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná cena v EUR bez DPH, 

 výška DPH, 

 navrhovaná cena v EUR vrátane DPH; 
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR celkom so všetkými nákladmi na 

plnenie predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 
c) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto Výzvy ako cenu celkovú a 

nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého predmetu zákazky. 

 
X. PREDLOŽENIE PONUKY/LEHOTA A MIESTO 
Uchádzač predloží ponuku, v súlade s bodom XI. tejto Výzvy: 
a) elektronicky na emailovú adresu monika.macayova@pdp.gov.sk,  
b) osobne na adresu verejného obstarávateľa, 
c) ponuka musí byť predložená najneskôr do 7. 2. 2019 do 09:00 hod. 

 
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Monika Mačayová 

 
Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom 
jazyku. V prípade predloženia dokladov a dokumentov v inom jazyku, ako jazyku slovenskom a českom, je 
potrebné ich preložiť do úradného jazyka. 

 
XI. OBSAH PONUKY/PODMIENKY ÚČASTI 

a) Uchádzač 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 s poukazom na zákon č. 
177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 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).; 

b) Uchádzač predloží vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú Prílohu č. 1 Výzvy Návrh na plnenie súťažných 
kritérií; 

c) Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke preukázal, že disponuje 
odborným personálom so skúsenosťami z projektovej činnosti v oblasti predmetu zákazky, a to 
nasledovnými odborníkmi: 
1) Projektový manažér - uchádzač preukazuje 1 osobou, ktorá bude zodpovedná za riadenie projektovej 
činnosti so znalosťami procesov a postupov pri príprave a realizácii jednotlivých projektov, a ktorá musí 
splniť/mať: 

 minimálne 3 rokov praxe ako projektový manažér pri realizácii projektov rovnakého alebo 
obdobného charakteru ako je predmet zákazky - preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu, 
z ktorého bude požadovaná prax jasne identifikovateľná (napr. projekty, rola na projektoch a pod.); 
 



 

 

 platný certifikát projektového manažmentu ako napríklad PRINCE 2 Foundation alebo certifikát IPMA     
stupeň D. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu. 

Splnenie podmienok účasti podľa písm. c) možno preukázať predložením podpísaného a opečiatkovaného 
čestného vyhlásenia o splnení týchto podmienok účasti a následne verejný obstarávateľ vyzve úspešného 
uchádzača na predloženie dokladov preukazujúcich ich splnenie, ak tie nebudú už súčasťou predloženej 
ponuky, a to v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 

 
XII. OTVÁRANIE PONÚK/POSTUP PRI OTVÁRANÍ PONÚK: 
Ponuky sa budú otvárať v mieste sídla verejného obstarávateľa, dňa 7. 2. 2019 o 10:00 hod. Otváranie bude 
neverejné. Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa požiadaviek definovaných v bode XI. 
tejto Výzvy, kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel uplatnenia kritéria v zmysle bodu XIV. tejto Výzvy. V 
prípade nejasností ohľadom splnenia požiadaviek Výzvy bude uchádzač požiadaný o vysvetlenie alebo 
doplnenie predložených dokladov. 

 
XIII. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK: 
Ponuky sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, do 31. 7. 2019. 

 
XIV. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK/PRAVIDLÁ UPLATNENIA KRITÉRIA 
Najnižšia cena v EUR s DPH/ v prípade neplátcu DPH najnižšia cena v EUR celkom. 

 
Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií: 
Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR 
vrátane DPH/celkom. 
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ oznámi, že uspel, a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk                       
s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade 
neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením 
ponuky. 

 
XV. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 zákona, prieskumom trhu, vo výške 
33.000 € bez DPH. 

XVI. ZRUŠENIE ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo neuzatvoriť zmluvu s 
úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a v prípade, 
ak cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky. 

 
XVII. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY, URČENEJ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI 

A UCHÁDZAČMI 

 
Dátum vyhotovenia:  30. 1. 2019  
Vypracoval: Ing. Monika Mačayová, monika.macayova@pdp.gov.sk 

 
XVIII. PRÍLOHY VÝZVY 

1.  Príloha č. 1: Návrh na plnenie súťažných kritérií 



 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

 
 Predmet zákazky: 
Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave Štúdie uskutočniteľnosti a Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok pre projekt Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR  

 
 Ver ej n ý obstarávateľ :  
Úrad na ochranu osobných údajov SR 

 
 

Predmet plnenia Počet Cena bez DPH DPH Cena Spolu s DPH 

Vypracovanie a odovzdanie 

Štúdie uskutočniteľnosti 
1 

   

EUR 

Vypracovanie a 

odovzdanie Žiadosti o NFP 

 
1 

   
EUR 

Podporné konzultačné 

služby v rozsahu 200 hodín 

 
1 

  
EUR 

Celková cena spolu za celý predmet 

zákazky: 

  
EUR 

 

 

 Ponuku predkladá:   ................................................................................................ 

 
 
 

 


