
 

 

 

VÝZVA 

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk 

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO OBSTARÁVATEĽSKÉHO SUBJEKTU 
 

Názov organizácie: Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Adresa organizácia:  Mýtna 23, P.O.Box 346, 814 99 Bratislava 

IČO: 30797764 

Krajina: Slovenská republika 

 

Kontaktná osoba: Radoslav Drobný 

Telefón: +421 917 558 404 

E-mail: drobny@visions.cc 

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 

 

II. OPIS 
Názov zákazky: 

Interný informačný systém APVV 

 

Druh zákazky:  

Služby 

 
Kategória služby číslo: 

 07 

 

Hlavné miesto poskytovania služby: 

Bratislava 

 

NUTS kód:  

SK010 

 

Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je navrhnúť a zrealizovať pre Agentúru na podporu výskumu a vývoja interný 
informačný systém na automatizovanú podporu procesov posudzovania žiadostí na financovanie 
projektov z oblasti vedy a výskumu.  

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

72212331, 72230000, 72263000, 72227000 

 

Možnosť predloženia ponuky:  

Iba na celý predmet zákazky. 
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Povoľuje sa predloženie variantných riešení:  

Nie. 

 

Jazyk ponuky:  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

59 900,- EUR bez DPH. 

 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
Poskytovanie súťažných podkladov (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady zaslané 
spolu s výzvou na predkladanie ponúk) 

 

Lehota na poskytnutie súťažných podkladov:   

Dátum:  23. 11. 2010  

Čas:   do 15:00 hod. 

Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovnom čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Súťažné podklady 
a doplňujúce dokumenty možno získať u verejného obstarávateľa  uvedeného v bode I. tejto výzvy. 

 

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:  

Osobné prevzatie alebo zaslanie žiadosti poštou na adresu verejného obstarávateľa. 

 

Úhrada za súťažné podklady:  

Nevyžaduje sa. 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum:  7. 12. 2010 
Čas:    do 14:30 hod. 

Ponuky musia byť doručené na adresu sídla verejného obstarávateľa uvedenú v bode I. tejto výzvy. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31. 1. 2011 

 

Podmienky otvárania ponúk:  
Dátum:  7. 12. 2010 
Čas:    15:00 hod. 

Miesto:  sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I. tejto výzvy.  

                          

Osoby oprávnené zúčastniť sa otvárania ponúk:    

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie 
ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa otvárania ponúk za 
uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača 
o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou 
dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI 
Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo overené kópie. 
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IV.1 Osobné postavenie 

 

Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa 
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu IV.1 za každého člena skupiny osobitne. 

 

IV.2 Finančné a ekonomické postavenie 

 

Uchádzač preukáže v ponuke svoje finančné a ekonomické postavenie: 

– zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona výkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjmoch 
a výdavkov,  ktorým preukáže obrat za posledné 3 hospodárske roky,  pričom obrat nesmie byť 
nižší ako 200.000 EUR v každom roku,  

– v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona potvrdením banky o schopnosti plniť finančné záväzky; 
potvrdenie banky musí obsahovať informácie o tom, že uchádzač je klientom banky, v prípade 
splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, jeho bežný účet nie je a nebol predmetom 
exekúcie, 

– čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač 
vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých 
predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia. 

 

IV.3 Technická spôsobilosť 

 

Pokiaľ verejný obstarávateľ v podmienkach uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu, alebo výroby, je možné plnenie podmienky 
preukázať plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, 
typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu, alebo výroby.  

 

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona takto: 

• predloženie minimálne 3 referencií na návrh, zhotovenie a implementáciu informačného systému 
za predchádzajúce 3 roky, pričom hodnota každej referenčnej služby je minimálne 60.000 EUR 
bez DPH, pričom 

o minimálne 1 z predložených referencií preukazuje skúsenosti pri návrhu, zhotovení 
a implementácii informačného systému obdobného ako je predmet zákazky, 

o minimálne 1 z predložených referencií preukazuje skúsenosti pri návrhu a implementácii 
informačného systému pre riadenie životného cyklu projektov, 

o minimálne 1 z predložených referencií preukazuje skúsenosti pri návrhu, zhotovení 
a implementácii intranetového informačného systému na báze portálového riešenia 
(intranetová klient - server aplikácia, prístupná prostredníctvom internetového prehliadača). 

 

Každá z požadovaných referencií bude obsahovať názov a sídlo odberateľa, čas plnenia zmluvy 
(od-do, mesiac, rok), stručný popis predmetu zmluvy, zmluvnú cenu v EUR bez DPH, tel. číslo a 
meno zamestnanca odberateľa, kde je možné si tieto údaje overiť. Referencie musia byť 
potvrdené v súlade s § 8, písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 

 

• predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie projektu: 

o vedúci tímu: minimálne 3-ročná prax s vedením projektov vývoja informačných systémov, 
držiteľ certifikátu odbornej spôsobilosti v oblasti projektového riadenia IPMA úroveň B alebo 
vyššieho, 
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o analytik: minimálne 3-ročná prax s analýzou v projektoch vývoja informačných systémov, 
účasť na analýze a návrhu minimálne jednej intranetovej aplikácie, preukázanie spôsobilosti 
v oblasti analýzy (UML), 

o SW architekt: minimálne 3-ročná prax s vedením programátorského tímu v projektoch vývoja 
informačných systémov, držiteľ certifikátu odbornej spôsobilosti v programovacích nástrojoch 
určených na vývoj požadovanej internetovej aplikácie, navrhovaných v predkladanej ponuke. 

 

Požadované skúsenosti a vzdelanie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za 
riadenie projektu, preukazuje uchádzač predložením štruktúrovaného životopisu osoby 
obsahujúceho informácie o vzdelaní a odbornej praxi. Ak je požadovaná certifikácia, či 
dosiahnuté určité vzdelanie, preukazuje splnenie podmienky uchádzač predložením kópie 
diplomu alebo certifikátu preukazujúceho získanie požadovaného vzdelania, či certifikátu. 

 

• predložením certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008. Verejný obstarávateľ 
prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie 
kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 

 

• predložením certifikátu systému projektového riadenia ISO 10006:2003. Verejný obstarávateľ 
prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami uvádzanými 
v ISO 10006:2003. 

 

Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu 
v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v zmysle § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z. 

 

Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo overené kópie, pokiaľ nie je 
uvedené inak. 

 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa 
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodov IV.2 a IV.3 spoločne za skupinu. 

 

 

V. OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB 
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za 
poskytnutie služby?  

Áno. 

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR bez DPH za dodanie 
požadovaného predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača v návrhu plnenia súťažných kritérií 
vyjadrená a vypočítaná podľa súťažných podkladov. 

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
Trvanie v zmluvy:   

8 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. 

 

Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo. 
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Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, 
ktorými sa riadia:  

Verejný obstarávateľ bude uhrádzať platby na základe fakturácie poskytnutých a akceptovaných 
služieb. Splatnosť faktúr bude 30 kalendárnych dní. 

 

VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: 
Nie. 

 

Ďalšie informácie:  

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet maximálne vo výške 59.900,- EUR bez DPH. Ponuka 
uchádzača môže byť zo súťaže vylúčená v prípade, že uchádzačom navrhovaná cena za požadovaný 
predmet zákazky bude vyššia ako je tu stanovený rozpočet. 

 

Dôvody na zrušenie súťaže: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledujúcich dôvodov: 

• nebude predložená ani jedna ponuka, 

• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným vo výzve na 
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, 

• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 

V prípade, ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy schopnosť zmluvu plniť, vyhradzuje si verejný 
obstarávateľ právo prijať ponuku s druhou najnižšou cenou a uzatvoriť s príslušným uchádzačom 
zmluvu.  

 

Dátum zverejnenia výzvy: 16. 11. 2010 


