
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY 
Institute   for   Labour   and   Family   Research 

ŽUPNÉ NÁMESTIE Č. 5-6 
812 41 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky/ Prieskum trhu 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej IVPR) 
Župné námestie 5-6 
812 41 Bratislava  
IČO: 308474 51 
 

2 Kontaktná osoba:   

RNDr. Helena Rašová 
Telefón: 02/20441407 
E-mail: helena.rasova@ivpr.gov.sk  
Internetová adresa: www.ivpr.gov.sk  

3. Názov predmetu zákazky:  

Administrácia zadávania vybraných zákaziek v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní 
 
4. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: 

sídlo obstarávateľskej organizácie 

5. Stručný opis zákazky 

Predmetom tejto zákazky je realizovať postupy verejného obstarávania a administrovať celý 
priebeh zákaziek v súlade zo zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (prípadne 
v súlade s iným platným a účinným zákonom o verejnom obstarávaní), tak, ako bude uvedené 
nižšie. 

6. Celkové množstvo, rozsah, špecifikácia : 

Verejný obstarávateľ predpokladá v období marec 2016 až december 2017 realizáciu 5 
postupov verejného obstarávania s nízkou hodnotou – nebežné služby, realizáciu 5 postupov 
verejného obstarávania, ktoré budú finančným limitom predstavovať podlimitnú zákazku – 
bežné tovary alebo služby a budú môcť byť obstarané prostredníctvom Elektronického 
kontraktačného systému a realizáciu 2 postupov podlimitného alebo nadlimitného 
obstarávania – nebežné tovary alebo služby (počty sa môžu operatívne zmeniť podľa 
skutočných potrieb a organizácie práce verejného obstarávateľa).  
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Verejný obstarávateľ zároveň predpokladá potrebu odborného posúdenia zmlúv alebo 
objednávok vo verejnom obstarávaní z hľadiska dodržania zákona o verejnom obstarávaní 
(cca 20 zmlúv alebo objednávok). 

Nakoľko ide o špecifické služby, kde sa vzhľadom na povahu služieb predpokladá 
zainteresovanosť konkrétneho okruhu osôb a s ohľadom na plán obstarávania obstarávateľskej 
organizácie je vhodné, aby sa týmto postupom obstarávania získal konkrétny expert na 
verejné obstarávanie pre všetky zákazky, ktoré budú realizované verejným obstarávateľom. 
Služby nie sú bežne dostupnou službou, nakoľko práve ich realizácia je závislá od 
operatívnych potrieb, ktoré nie je možné určiť 

Celkový rozsah požadovaného poradenstva je 400 hodín počas trvania zmluvy. 

1. Rozsah spolupráce pri zákazkách s nízkou hodnotou – nebežné tovary a služby: 

- spoločné prerokovanie predmetu zákazky, diskusia o jeho súlade so zákonom o ver. 
obstarávaní 

- spísanie výzvy, asistencia pri rozosielaní výziev 
- zabezpečenie príslušnej dokumentácie v spolupráci s ver. obstarávateľom (dokument 

o zistení PHZ, zápisnica o vyhodnotení, odoslanie vyhodnotenia všetkým 
uchádzačom atď. v súlade s požiadavkami zákona a podzákonných usmernení 
riadiaceho alebo iného orgánu v prípade európskych fondov) 

- spolupráca pri zaslaní štvrťročnej správy o týchto zákazkách na ÚVO 
 

2. Rozsah spolupráce pri podlimitných zákazkách prostredníctvom EKS: 

- definícia predmetu zákazky, príprava oznámenia/výzvy do EKS,  
- splnenie všetkých povinností ver. obstarávateľa, súvisiacich s platným a účinným 
zákonom o ver. obstarávaní  
- súvisiace poradenstvo o zákazke v EKS až po uzatvorenie zmluvy 
 

3. Rozsah spolupráce v rámci odborného posúdenia zmlúv vo ver. obstarávaní: 

- posúdenie a prispôsobenie zmluvy alebo objednávky, použitej vo ver. obstarávaní, 
podľa požiadaviek ver. obstarávateľa, v rozsahu max. 15 normostrán. 
 

4. Rozsah spolupráce v rámci podlimitných a nadlimitných zákaziek na nebežné tovary a 
služby: 

- spoločné prerokovanie predmetu zákazky, diskusia o jeho súlade so zákonom o ver. 
obstarávaní 

- nakoncipovanie výziev, asistencia pri rozosielaní výziev 
- zabezpečenie príslušnej dokumentácie v spolupráci s ver. obstarávateľom (dokument 

o zistení PHZ, zápisnica o vyhodnotení, odoslanie vyhodnotenia všetkým uchádzačom 
atď. v súlade s požiadavkami zákona a podzákonných usmernení riadiaceho alebo 
iného orgánu v prípade európskych fondov) 

- spolupráca pri zaslaní štvrťročnej správy  



- definícia predmetu zákazky, príprava oznámenia/výzvy do vestníka ver. obstarávania, 
príprava súťažných podkladov 

- splnenie všetkých povinností ver. obstarávateľa, súvisiacich s platným a účinným 
zákonom o ver. obstarávaní (notifikačné povinnosti, zasielanie dokladov a podkladov 
na ÚVO) 

- riešenie revíznych postupov 
- modul elektronickej aukcie 
- poradenstvo, uzatvorenie zmluvy, následné odoslanie všetkých potrebných informácií 

do vestníka ver. obstarávania 
- dokončenie VO, ak boli už začaté a/alebo kontrola VO, ak boli zrealizované 

v rámcovom rozsahu výzvy. 
 

8.Cena a spôsob určenia ceny 

• Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 
• Cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou 

v bode 7 tejto Výzvy. 
• Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa služby (adresa, telefón, e-

mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie vrátane IBAN, kontaktná osoba s 
kontaktnými údajmi), musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, 
alebo v jeho mene.  

• Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
• Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky. 

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

do 19.999 € bez DPH 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania služby 

Lehota dodania služby začína plynúť odo dňa ukončenia tohto postupu ver. obstarávania do 
dátumu 31.12.2016, resp. do vyčerpania sumy 19.999 € bez DPH (podľa toho, čo nastane 
skôr), a to priebežne podľa potrieb verejného obstarávateľa. 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za 1 hodinu poradenstva vo verejnom 
obstarávaní v € s DPH. Výpočet za túto položku (predpokladané množstvo 400 hodín krát 
jednotková cena), všetky súčty, medzisúčty a celková cena sa zobrazujú na 2 desatinné 
miesta, t. j. požaduje sa, aby boli všetky výpočty zaokrúhlené na dve desatinné miesta.  

Uchádzač uvedie cenu za 1 hodinu expertného poradenstva v zmysle tejto výzvy v EUR s 
DPH, ako cenu konečnú na základe Prílohy č. 1 – Návrh na plnenie kritérií. 

 12. Použije sa elektronická aukcia  

Nie 



13. Podmienky účasti   

• Uchádzač predloží cenovú ponuku (cena celkom s DPH) na predmet zákazky, ktorý je 
špecifikovaný v bode 7 tejto Výzvy. 

• Uchádzač predloží aktuálnu kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu (výpis 
z obchodného registra, príp. Živnostenský list, na ktorom musí byť predmet 
podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie všetkých služieb, ktoré sú 
predmetom obstarávania, alebo iný doklad o oprávnení poskytovať službu). Tento 
doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným potvrdením o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov podľa § 128. Uchádzač môže zdokladovať svoje oprávnenie 
dodávať tovar, služby alebo práce i hypertextovou linkou na príslušný Obchodný 
register, Živnostenský register a pod. 
 

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  

Poštou, alebo osobne na sekretariát:  
Inštitút pre výskum práce a rodiny 
Župné námestie 5-6 
812 41 Bratislava 

alebo e-mailom na adresu: helena.rasova@ivpr.gov.sk 

Ponuky doručené poštou sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením mena, sídla uchádzača 
alebo miesta podnikania a mailovej adresy kontaktnej osoby. 

Označenie ponuky uchádzača: SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ 

Heslo súťaže: Administrácia zadávania vybraných zákaziek v súlade zo zákonom 
o verejnom obstarávaní 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 29.02.2016 do 09:00 hod na 
sekretariát IVPR, alebo na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Ponuky sa predkladajú 
v slovenskom jazyku. 

15. Ostatné: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet 
zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve. S úspešným uchádzačom 
nebude uzatvorená zmluva, jednotlivé potreby verejného obstarávania budú objednávané 
formou potvrdených objednávok a následne fakturované podľa reálne uskutočnených 
výkonov. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neodobrať všetky služby, ktoré sú 
uvedené v Opise (bod 8 tejto výzvy); odoberie iba tie služby, ku ktorým jej vznikne potreba. 
Uchádzač podaním ponuky na túto výzvy s týmto postupom súhlasí. 
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Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že ich ponuky neboli úspešné. Všetky 
náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 

     Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritéria 
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača, 
IČO, 
Tel, Fax, e-mail, adresa internetovej stránky uchádzača 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

Názov položky Cena bez 
DPH/1 h 

Počet 
hodín 

Cena 
celkom  

bez DPH 

Výška 
DPH  

 

Cena spolu 

s DPH 

1 hodina 
expertného 
poradenstva 

 
400 

   

      

 

 

V .................................. dňa ................................. 
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