
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
SLUŽBA 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa/Objednávateľa: 
Názov: Národné športové centrum (ďalej len „NŠC“) 
Sídlo: Trnavská 39, ŠH Mladosť, 831 04 Bratislava 
NUTS: SK01 
IČO:  30 853 923 
DIČ:  SK2021764888 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  SK10 8180 0000 0070 0065 9069 
Kontaktná osoba: Ing. Mária Šimková 
Telefón:  +421259374384   
e-mail:  maria.simkova@minedu.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  
Manažment údajov Informačného systému športu – Návrh Architektúry a 

procesov 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
72000000-5  Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 
72222200-9  Plánovanie informačných systémov alebo technológie 
72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 
 
4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je:  

a) návrh architektúry Informačného systému športu (ďalej len „ISŠ“) pre manažment údajov, 
b) príprava dokumentácie v zmysle Vyhlášky 85/2020 Z.z. o riadení projektov a podpora procesov 

verejného obstarávania (ďalej len „VO“).  
c) návrh opisu predmetu zákazky pre obstaranie diela „Manažment údajov Informačného systému 

športu“, 
d) návrh podmienok účasti vo VO, 
e) návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk, 
f) znenie dokumentov potrebných k vyhláseniu VO zákazky,  
g) organizácia Prípravných trhových konzultácii a zapracovanie pripomienok do relevantnej 

dokumentácie. 
 

Podrobný opis predmetu zákazky viď. v prílohe č. 1 tejto výzvy 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 44 160,- EUR bez DPH 
6. Miesto a termín poskytnutia:  
Miesto poskytnutia: Národné športové centrum, Trnavská 39, ŠH Mladosť, 831 04 Bratislava  

Termín poskytnutia: Lehota dodania predmetu zákazky do naplnenia zmluvy o dielo na dodanie 
predmetu nadlimitnej zákazky na zhotovenie diela „Manažment údajov pre NŠC“ v samostatnom 
verejnom obstarávaní 

 

7. Rozsah predmetu zákazky:  
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Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

8. Rozdelenie predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 

10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť elektronicky mailom:  
E-mail: maria.simkova@minedu.sk 
 
- Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po 

predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo 
doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb (napr. matematických) a nesprávností, 
ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.  

- Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi 
neotvorená. 

- Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na predkladanie 
ponúk. 

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky doručené na 
adresu obstarávateľskej organizácie a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom 
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania. 

- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 
úradný preklad do štátneho jazyka.  

- Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu poskytuje požadovanú 
službu. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá 
nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže 
predložiť iba jednu ponuku. 

- Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, 
nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku 
zaradiť do vyhodnotenia. 

11. Lehota na predkladanie ponúk: na 08.06.2021, do 11:00 h 
12. Lehota viazanosti ponúk: 30.08.2021 
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  
13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi.  

13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa 
matematických pravidiel. 

13.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva, 
podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponuková 
cenu uvedie v zložení:  

- jednotková cena bez DPH  
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- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy a iné 
dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť 
cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že 
uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

13.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

13.8  V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia predmetu zákazky stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky 
a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

13.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia 
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 

 
14. Podmienky účasti 
14.1 Osobné postavenie podľa § 32 ZVO:   
14.1.1 § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu. Uvedené preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
alebo informáciou, že je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov. Doklad o oprávnení 
podnikať u právnických osôb je výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra. Doklad o oprávnení podnikať sa nevyžaduje a uchádzač nebude v 
prípade nepredloženia vylúčený v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne 
prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo 
v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať 
predmet zákazky overí NŠC.  

14.1.2 § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. Doklad sa nevyžaduje a uchádzač nebude v prípade nepredloženia 
vylúčený. Verejný obstarávateľ na webovom sídle ÚVO overí, či záujemcovia a uchádzači, 
ktorí predložili ponuku nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu záujemcu/uchádzača. 

14.2 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ZVO 
14.2.1 § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom 
je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:   
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam poskytnutých služieb ktorým 
preukáže, že v referenčnom období (t. j. za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania) zrealizoval minimálne 1 (jednu) zákazku, ktorej predmetom bolo plánovanie, 
návrh a konzultácie pri tvorbe informačného systému minimálne vo výške  40 000 EUR bez 
dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby z vyššie uvedených projektov bolo možné zistiť 
nasledovné skutočnosti: 
a) názov projektu/zákazky,  
b) stručný popis predmetu projektu/zákazky (popis záujemcom zrealizovaných alebo 

realizovaných častí služby tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie 
podmienky služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky), 

c) čas realizácie/plnenia projektu/zákazky, t. j. od - do (mesiac, rok), 
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d) názov a sídlo odberateľa/objednávateľa projektu/zákazky, 
e) finančný objem projektu/zákazky v EUR bez DPH za požadované obdobie, 
f) hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a 

spôsobom podľa zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé 
(neuspokojivé  hodnotenie kvality plnenia bude považované za nevyhovujúce pre 
účely hodnotenia splnenia podmienok účasti). 

14.2.2 § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií 
osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na 
vyhodnotenie ponúk.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo 
o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov 
(kľúčoví experti). Predložením zoznamu osôb určených na plnenie zmluvy – špecialistov 
uchádzač  preukáže, že pre účely riadneho  plnenia predmetu zákazky disponuje nasledovnými 
špecialistami so stanovenou kvalifikáciou a praxou. Uchádzač preukáže, že disponuje 
minimálne expertmi - odborníkmi v nasledovnej štruktúre: 
Kľúčový expert musí mať:  
a) minimálne 3-ročné praktické skúsenosti (odborná prax) v oblasti návrhu a konzultácií pri 

tvorbe informačných systémov (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným 
životopisom, 

b) minimálne jednu praktickú skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu, resp. 
návrhom a konzultáciami pri tvorbe informačných systémov, kde hodnota informačného 
systému bola minimálne 1 000 000 EUR bez DPH (túto podmienku účasti uchádzač 
preukáže profesijným životopisom a 

c) platným certifikátom ArchiMate 3 alebo TOGAF alebo OCUP2 alebo ekvivalentom 
daných certifikátov (túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie 
platného certifikátu). 

 
14.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade 
musí uchádzač preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať zdroje, resp. kapacity 
osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. Skutočnosť podľa 
predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) 
takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu 
zákazky počas celého trvania zmluvného alebo obdobného vzťahu alebo písomnou zmluvou 
uzavretou medzi uchádzačom a osobou, ktorej zdrojmi alebo kapacitami mieni uchádzač 
preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité 
na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí 
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
Zároveň osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti 
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí 
preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO 
(konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). 

14.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa  
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie poskytovať 
službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

14.5 Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude 
z predmetného VO vylúčený. 

 
 

15. Obsah ponuky 
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Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
15.1 Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 

splnenie podmienok účasti v zmysle Bodu 14 tejto výzvy  
15.2 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 „Návrh na plnenie 

kritérií“ 
15.3 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 3 „Čestné prehlásenie 

ku konfliktom záujmu“ 
15.4 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 4 „Čestné prehlásenie 

o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
16.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH. Uchádzač musí cenu zákazky 

predložiť v mene Euro €. Ceny, uvedené v cene za dodanie tovaru, budú záväzné pri objednávke 
predmetu zákazky. 

 Spôsob  uplatnenia kritéria: 
 Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými 

uchádzačmi od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným 
uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu 
cenu. V prípade rovnosti cien  úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží skôr ponuku. 

16.2 Cena spolu za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača musí obsahovať cenu za celý 
požadovaný predmet zákazky. Položky a množstvá uchádzačom naceneného Rozpočtu musia byť 
zhodné s rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto výzvy. Neuvedenie niektorej z položiek, neuvedenie 
ceny pri položke alebo uvedenie menšieho rozsahu v ponukovom rozpočte bude považované za 
predloženie ponuky iba na časť predmetu zákazky. Uchádzač nesmie meniť merné jednotky 
položiek uvedených v rozpočte. 

16.3 Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, 
typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri 
dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných 
materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky 
povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, 
zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien 
a dodatkov diela.   

16.4 Celková cena s DPH uvedená v ponuke musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou 
predmetu zákazky, teda aj DPH, náklady vrátane: Dopravy, montáže, úprav, stráženia, 
vybudovania, prevádzky, údržby a vypratania zariadenia staveniska, vedľajších rozpočtových 
nákladov, technickej dokumentácie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o 
výrobkoch, revíznych správ, skúšok a pod.), dodávky a montáže so všetkými povrchovými 
úpravami, odskúšania a ostatné náklady spojené so dodaním tovaru v súlade s platnými 
predpismi. 

16.5 Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií vyplnením Prílohy č. 2 tejto Výzvy, ktorý musí 
byť podpísaný oprávnenou/ splnomocnenou osobou uchádzača na zastupovanie oprávnenej osoby 
uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon. 

 

17. Podmienky financovania:   
Predmet zákazky by mal byť financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov  
(programové obdobie 2014 až 2020) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra, Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os č. 7 – Informačná spoločnosť. DPH 
bude vypočítaná v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

 

18. Hodnotenie ponuky:  
18.1 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie 

podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v 
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prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, 
aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie 
podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 

18.2 Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v 
ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti 
alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač v lehote určenej verejným 
obstarávateľom nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek 
predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa nespĺňa podmienky 
účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ ponuku tohto uchádzača vylúči 
a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 
uchádzača v poradí. 

 
19. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  
Objednávka 

 
20. Ďalšie informácie:  

 
a) NŠC si vyhradzuje právo: 

- Nepristúpiť k objednávke, v prípade, že cena v cenovej ponuke  úspešného uchádzača vrátane 
DPH (alebo konečná cena neplatcu DPH) bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky (bez 
DPH) stanovená NŠC, ku ktorej sa pripočíta DPH. NŠC môže považovať takúto ponuku za 
neprijateľnú a má právo ju neprijať,  

- v prípade, že úspešný uchádzač nebude splňovať stanovené podmienky účasti uvedené v bode 
14 tejto Výzvy alebo, ak počas lehoty viazanosti ponúk úspešný uchádzač odstúpi od ponuky, 
ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk.  

- V oboch prípadoch má NŠC právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. 
b) NŠC si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo 

VO alebo ak zrušenie VO odporučil Riadiaci orgán. 
c) NŠC oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne a v tomto termíne zároveň upovedomí 

neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.  
d) NŠC uplatňuje odkladaciu podmienku zaslania objednávky, ktorou bude schválenie zákazky v rámci 

kontroly VO, t.j. doručenie správy z kontroly VO prijímateľovi, resp. právo odstúpiť od výsledku 
vyhodnotenia ponúk z dôvodu doručenia správy z kontroly od poskytovateľa, obsahom ktorej je 
nepripustenie výdavkov z predmetného VO do financovania. 

        
 
V Bratislave dňa 31.05.2021 
 
 
Prílohy:  

Príloha 1. Opis predmetu zákazky - PDF 
Príloha 2. Návrh na plnenie kritérií  - XLS/XLSX 
Príloha 3. Čestné prehlásenie ku konfliktom záujmu – DOC/DOCX 
Príloha 4. Čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní -

DOC/DOCX 
 
 


