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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Užšia súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)
I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42134943
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Miškovič
Telefón: +421 268260101
Fax: +421 248260242
Email: roman.miskovic@nucem.sk
Internetová adresa (internetové adresy): http://www.nucem.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Vzdelávanie
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)

II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Dodávka tovarov, licencií a služieb súvisiacich s nasadením elektronickej tvorby testovacích nástrojov a elektronického
testovania žiakov základných a stredných škôl.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
Kód NUTS:SK0
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody: v mesiacoch
Hodnota: 48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota: 10 557 300,0000 EUR
Frekvencia a hodnota zákaziek, ktoré sa majú zadať: Podla moznosti a potrieb verejného obstarávateľa
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka tovarov, licencií a poskytovanie služieb súvisiacich s nasadením elektronickej tvorby
testovacích nástrojov a elektronického testovania žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom zavedenia
systému elektronického testovania a vybudovania databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov. V rámci
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II.1.6)

predmetu zákazky bude dodané a vytvorené funkčné prostredie na školách a v NÚCEM pre tvorbu testových úloh
autormi, zadávanie testov na školách, vyhodnocovanie a spracovanie testov prostredníctvom počítačov a pod. Obstaraný
testovací nástroj, ktorý bude rešpektovať požiadavky NÚCEM, vytvorí prostredie pre odborné aktivity predmetu zákazky,
a to tvorbu školskej databázy úloh (budú ju využívať učitelia na overovanie vedomostí žiakov na školách) a tvorbu
NÚCEM databázy úloh (bude obsahovať úlohy a testy pre štátom zadávané testovania s vysokou mierou ochrany pred
zneužitím a neoprávneným použitím). Nástroj zároveň umožní aj samotné procesy implementácie elektronického on-line
testovania na základných a stredných školách a on-line adaptívneho testovania na základných a stredných školách, t.j.
testovanie, ktoré prispôsobuje úroveň on-line testu schopnostiam žiakov počas testu (ďalej adaptívne testovanie"), ako
aj výskumné aktivity zamerané na zmapovanie vzdelávacieho prostredia na školách prostredníctvom dotazníkových
výskumov žiakov, učiteľov, riaditeľov škôl, zámerom ktorých bude podpora externej evalvácie a autoevalvácie na
školách.
Súčasťou predmetu plnenia je dodávka licencií softvéru, softvér a centrálna aplikácia na elektronické testovanie a tvorbu
banky úloh a testov.
Licencie prístupy k centrálnemu systému pre
a)školy (cca 2 000 škôl, cca 40 000 testovacích miest s využitím pre cca 160 000 žiakov): umožňujúce učiteľom a
žiakom elektronické testovanie,
b)odborný personál (cca 900 účastníkov): autorov úloh, hodnotiteľov, recenzentov a pod. V rámci centrálnej časti
riešenia budú implementované aj technické prostriedky, (ako napr. riadený prístup, šifrovanie, elektronický podpis) pre
zabezpečenie procesu tvorby, schvaľovania a riadenej distribúcie chráneného obsahu pre potreby certifikačného
testovania na úrovni štátnej skúšky.
Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie školení, konzultačných a súvisiacich služieb ako aj správa nástrojov pre
elektronické testovanie počas trvania projektu a odstraňovanie chýb v záručnej dobe.
Súčasťou predmetu plnenia je aj vypracovanie bezpečnostného projektu podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle všeobecných štandardov pre informačnú bezpečnosť a bezpečnosť
prevádzky informačných systémov.
Realizáciou predmetu plnenia sa zavedú, v slovenskom vzdelávacom systéme doposiaľ absentujúce, systematické
merania výsledkov vzdelávania v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov štátneho kurikula, s dôrazom na prírodovedné
predmety a kľúčové kompetencie (čitateľská, matematická, prírodovedná, finančná, štatistická gramotnosť). Vytvorením
rozsiahlej databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov na stupňoch ISCED 2 a 3 sa učiteľom škôl dajú k
dispozícii úlohy a testy rozvíjajúce vyššie kognitívne funkcie a logické myslenie žiakov ako aj ich kompetencie v
jednotlivých vyučovacích predmetoch, pričom tieto testy budú využívať vo vyučovacom procese na evalváciu žiakov
(školská databáza úloh, učiteľské testovanie). Zároveň bude vytvorená databáza úloh a testov na zavedenie
celoslovenských testovaní v doposiaľ absentujúcich vyučovacích predmetoch, oblastiach a kompetenciách na národnej
úrovni (NÚCEM databáza úloh, certifikačné on-line testovania, školské testovania. Vytvárané budú on-line testovacie
nástroje, ktoré budú v spolupráci so školami implementované do vzdelávacieho procesu na školách. Zároveň pôjde o
kvalitatívne nové využitie on-line testovacích nástrojov v oblasti externého testovania s perspektívou ich celoplošného
zavedenia v nasledujúcom období (napr. maturita on-line). Na základe implementácie predmetu zákazky sa do
slovenského vzdelávacieho systému zavedie vyhodnocovanie, monitorovanie a zverejňovanie merateľných indikátorov
kvality škôl ako aj trendov vzdelávania v časovom období, ako napr. pridaná hodnota škôl, tried (získaná vstupnovýstupným meraním) v prepojení s kontextovými indikátormi, ako sú socioekonomický status prostredia, z ktorého žiaci
pochádzajú, motivácia žiakov, klíma školy, klíma triedy a pod. Na základe zberu relevantných dát zo škôl a ich
prepájaním s výsledkami žiakov a škôl budú vytvárané analytické podklady pre tvorbu a modifikáciu vzdelávacej politiky
ministerstva školstva a decíznej sféry.
Predmet zákazky aj po jeho ukončení vytvára priestor pre postupné plošné zavádzanie elektronického testovania na
Slovensku. Vytvorené úlohy a testy umiestnené v databáze úloh a testov budú naďalej využívané v rámci elektronického
testovania na školách v troch rovinách: učiteľské testovanie (pre potreby učiteľa v rámci hodnotenia dosiahnutých
vedomostí žiaka počas školského roka), školské testovanie a národné testovanie (zadávané ministerstvom školstva a
NÚCEM). Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch. Pre účely preukazovania splnenia podmienok účasti
v tejto užšej súťaži bude zverejnený informatívny dokument obsahujúci opis predmetu zákazky v nevyhnutnom rozsahu
na adrese https://evo.gov.sk/evo/qualify/10522_4703_20130411.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView
Poznámka 1: Písomné vyzvanie národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2013-3 "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s využitím elektronického testovania" je k dispozícii na adrese:
http://www.minedu.sk/21012013-pisomne-vyzvanie-%E2%80%93-narodny-projekt-c-opvkrkznp2013-3-zvysovaniekvality-vzdelavania-na-zakladnych-a-strednych-skolach-s-vyuzitim-elektronickeho-testovania/
Poznámka 2: Zmluva o poskytnutí NFP je k dispozícii na adrese: http://crz.gov.sk/index.php?ID=827672&l=sk a
http://crz.gov.sk/index.php?ID=827702&l=sk
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 48190000-6
Doplnkový slovník: JA16-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72000000-5, 72212190-7, 79420000-4, 72263000-6, 80400000-8, 72421000-7, 80531200-7,
72251000-9
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II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.2)
II.3)

Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Hodnota: 10 557 300,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená v zmysle § 36 zákona o verejnom obstarávaní vo výške:
150.000,- eur. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie prostredníctvom operačného programu
Vzdelávanie a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pridelených organizácii na príslušné rozpočtové
obdobie. Platba za predmet zákazky, alebo za jeho časť, sa bude realizovať v eurách (€), bezhotovostným platobným
stykom, na základe faktúr dodávateľa doručených verejnému obstarávateľovi. Platby za predmet zákazky sa budú
realizovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtovych pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 09/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Bližšie podmienky sú
uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzavrela a predložila
verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby
ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Áno
Opis osobitných podmienok: Verejný obstarávateľ bude pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom vyžadovať od
tohto uchádzača predloženie potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody podnikateľa vo výške minimálne
1.000.000,0000 EUR (slovom jeden milión). Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne osvedčená kópia.
Uvedený doklad bude prílohou zmluvy s úspešným uchádzačom.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp.
podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a
platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre
verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením
platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa
§ 128 ods. 1 zákona, potvrdením úradu nie starším ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní a čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie
vyplyvajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčenych kópií všetkych
dokladov uvedenych podľa tohto bodu.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2.1 § 27 ods.1 písm. a) Vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má záujemca vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť
finančné záväzky za obdobie predchádzajúcich troch rokov originál alebo jeho úradne overená kópiu, nie starší ako tri
mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie žiadostí o účasť podľa bodu IV.3.4. Vyjadrenie banky musí
obsahovať údaje o tom, že bežný účet záujemcu nebol za obdobie rokov 2010, 2011 a 2012 - do vydania vyjadrenia
banky predmetom exekúcie a záujemca v prípade splácania úveru dodržiava v predmetnom období splátkový kalendár,
resp. že záujemca nemá úver v banke. K vyjadreniu banky (bánk) sa vyžaduje predložiť čestné vyhlásenie záujemcu, že
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má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie vrátane zoznamu týchto bánk. Odôvodnenie
primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je
požadovany žiaden číselny údaj, a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a
preukázania finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že záujemca je aj po finančnej stránke spoľahlivym partnerom na
dodávku predmetu zákazky a preto musí záujemca preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s
plnením predmetu zákazky.
2.2 § 27 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti a čestné vyhlásenie o obrate dosiahnutom v rovnakom alebo obdobnom predmete ako je
predmet zákazky (t.j. dodávka IT riešení a systémov vrátane súvisiacich licencií a služieb). Záujemca zvýrazní číslo
riadku v predmetnom dokumente. Ak záujemca vedie podvojné účtovníctvo, sú to tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb 601, 602 časť II.1 číslo riadku 05 výkazu ziskov a strát; ak záujemca vedie jednoduché účtovníctvo sú to tržby z
predaja výrobkov a služieb riadok 02 výkazu o príjmoch a výdavkoch. Požadované výkazy ziskov a strát alebo výkazy o
príjmoch a výdavkoch záujemca predloží ako doslovný odpis vyhotovený správcom dane. Od zahraničného záujemcu sa
tiež vyžaduje predloženie overených dokladov uvedených vyššie miestne príslušným správcom dane alebo iným
oprávneným orgánom. Ekvivalent v inej mene musí byť záujemcom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky
(ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. V prípade ak uchádzač
nemá k dispozícii výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012 ako doslovný odpis vyhotovený
správcom dane, predloží nepotvrdený doklad a čestné prehlásenie o výške dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej sa
predmet zákazky týka za rok 2012, podpísané štatutárnym zástupcom, resp. oprávnenou osobou. Ak záujemca so sídlom
mimo Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti
čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená aj výška dosiahnutého
celkového obratu za predmetné/príslušné hospodárske roky/obdobie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Týmto spôsobom musí záujemca preukázať obrat v kumulatívnej hodnote
minimálne 15.835.950 € spolu za posledné tri hospodárske roky alebo priemerný ročný obrat 5.278.650 € za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie
primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejny obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti
skúma schopnosť záujemcu plniť si finančné záväzky, skúma vyšku obratu a finančnú stabilitu. Podmienka účasti je
potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu
zákazky a dĺžku trvania tejto zákazky. 2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a
ekonomické postavenie určenými dokladmi, verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje
ekonomické a finančné postavenie. 2.4 V prípade, že záujemca využije na preukázanie ekonomického a finančného
postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je záujemca povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie ekonomického a finančného postavenia v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. Túto skutočnosť
preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f), resp. § 26 ods. 2 písm. e) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté. Záujemca predloží ako súčasť svojej žiadosti o účasť aj samotnú zmluvu s
treťou osobou, ako aj doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
záujemcovi poskytnuté.
2.5 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bode 2.1, 2.2 a
2.4 vyššie.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť záujemca preukáže: 3.1 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.:
Záujemca predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (t. j. v rokoch 2010,
2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona o
VO, dôkaz o plnení potvrdí verejný obstarávateľ, b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní; Minimálna požadovaná úroveň: Záujemca predloží
zoznam zmlúv s minimálne 1 zmluvou na dodávku tovarov lebo poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky v celkovej úhrnnej min. kumulatívnej hodnote 3.000.000,- eur s DPH za celé
obdobie, t. j. za roky 2010, 2011 a 2012. Za dodávku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky
sa považuje dodávka tovarov a/alebo poskytnutie služieb na on-line elektronické testovanie a to v rozsahu minimálne
4.000 súčasne/súbežne testovanými subjektmi pripájajúcimi sa z rôznych od seba geograficky vzdialených miest
pripojenia a s minimálne 50.000 celkovo otestovanými subjektmi v priebehu súvislého obdobia jedného školského roku,
pričom minimálne 50 testovaných subjektov vykonalo adaptívne testovanie. Záujemcom predložené zoznamy zmlúv
podľa tohto bodu budú obsahovať aj opis predmetu zákazky za účelom posúdenia rovnakého alebo podobného
charakteru, ako aj tel. č. a meno zamestnanca odberateľa za účelom možnosti overenia údajov. Odôvodnenie
primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejny obstarávateľ požaduje predloženie
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dokladov podľa tohto bodu predovšetkym z dôvodu, aby záujemca preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s
dodávkou rovnakych alebo podobnych tovarov a služieb ako je predmet zákazky. Cieľom tychto podmienok je
zdokumentovanie skúseností z projektov obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tym preukázanie schopností dodať
takyto rozsiahly predmet plnenia.
Náročnosť podmienok dodávky tohto projektu vyplyva najmä:
z predpokladaného rozsahu projektu, počtu budúcich užívateľov internych ako aj externych;
zo špecifickej povahy projektu, určeného pre sektor verejnej správy a špeciálne pre segment vzdelávania;
z veľkého počtu súčasne testovaných používateľov a závažnosti vykonávaných skúšok;
zo špecifík geografického usporiadania testovaní v školách po celom Slovensku. Hlavnym zámerom verejného
obstarávateľa je, aby precíznym a dôkladnym definovaním predpokladov pre účasť vo verejnom obstarávaní eliminoval v
maximálne možnej miere vecné a technické riziká pri plnení zmluvy. Pre potreby predmetu zákazky sa vyžaduje
preukázanie dodávky tovarov a/alebo poskytnutie služieb výsledkom ktorých bolo riešenie na on-line elektronické
testovanie. Testovaní budú aj žiaci, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (zrakovo a sluchovo postihnutí
vrátane žiakov s vývinovými poruchami učenia, a títo žiaci majú aj špeciálne potreby súvisiace s ich testovaním.Pre
potreby testovania sa vyžaduje uspôsobenie testovacích nástrojov a prostredia, v ktorom sa testovania realizujú,
zväčšenie písma, farebné rozlíšenie obrazovky, časové prispôsobenie testovacieho cyklu a pod., vrátane podmienok,
organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho a súvisiaceho testovacieho procesu za tým účelom, aby zodpovedali
osobitostiam žiakov základných a/alebo stredných škôl. 3.2 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.: Záujemca
predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (t. j. v rokoch 2010, 2011, 2012)
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o
plnení potvrdí verejný obstarávateľ, b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to
nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní; Minimálna požadovaná úroveň: Záujemca predloží zoznam zmlúv s
minimálne 1 zmluvou na preukázanie dodávky tovarov a/alebo poskytnutie služieb výsledkom ktorých bolo riešenie,
ktorého funkcionalita obsahuje správu obsahu elektronického testovania - správu úloh, správu testov, export testov a
export úloh v teste zo spravovanej databázy úloh a testov vrátane workflow podpory. Záujemcom predložené zoznamy
zmlúv podľa tohto bodu budú obsahovať aj opis predmetu zákazky za účelom posúdenia rovnakého alebo podobného
charakteru, ako aj tel. č. a meno zamestnanca odberateľa za účelom možnosti overenia údajov.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejny obstarávateľ požaduje
predloženie dokladov podľa tohto bodu predovšetkym z dôvodu, aby záujemca preukázal schopnosť a praktické
skúsenosti s realizáciou rovnakého alebo podobného predmetu plnenia ako je predmet zákazky. Súčasťou dodania
predmetu zákazky bude aj vytvorenie a správa rozsiahlej databázy úloh a testov pre všeobecnovzdelávacie predmety,
vytváranie úloh a testov pre potreby výkonu a objektívneho vyhodnocovania testovania. 3.3 § 28 ods. 1 písm. a) zákona
č. 25/2006 Z. z.: Záujemca predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (t. j.
v rokoch 2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom a)bol verejný obstarávateľ
podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí verejný obstarávateľ, b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní; Minimálna požadovaná úroveň:
Záujemca predloží zoznam zmlúv s minimálne 1 zmluvou na dodávku produktu/-ov umožňujúcich automatizovaným
systémom vytvárať a overovať zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou certifikovaného/-ých národnou
akreditovanou certifikačnou autoritou podľa sídla záujemcu. Záujemcom predložené zoznamy zmlúv podľa tohto bodu
budú obsahovať aj opis predmetu zákazky za účelom posúdenia rovnakého alebo podobného charakteru, ako aj tel. č. a
meno zamestnanca odberateľa za účelom možnosti overenia údajov.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Súčasťou predmetu plnenia je aj
implementácia technických prostriedkov pre zabezpečenie procesu tvorby, schvaľovania a riadenej distribúcie
chráneného obsahu zabezpečeného prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu pre potreby certifikačné
testovania na úrovni štátnej skúšky.
3.4 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.: Záujemca predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb
za predchádzajúce tri roky (t. j. v rokoch 2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
odberateľom a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí verejný obstarávateľ, b)bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich
dodaní; Minimálna požadovaná úroveň: Záujemca predloží zoznam zmlúv s minimálne 1 zmluvou na preukázanie
dodávky tovarov a/alebo poskytnutie služieb výsledkom ktorých bolo riešenie umožňujúce psychometrické
vyhodnocovanie meraní. Záujemcom predložené zoznamy zmlúv podľa tohto bodu budú obsahovať aj opis predmetu
zákazky za účelom posúdenia rovnakého alebo podobného charakteru, ako aj tel. č. a meno zamestnanca odberateľa za
účelom možnosti overenia údajov.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Elektronická forma testovania a
hodnotenia žiakov umožní odborným zamestnancom NÚCEM (štatistici, psychológovia, psychometrici) štatisticky
spracovávať, vyhodnocovať, analyzovať dáta zo školských aj certifikačných meraní ako aj z testovaní jednotlivých úloh
(skúšobné testovania). Pre spracovanie výsledkov adaptívnych testov budú využívané špecifické druhy softvérov
umožňujúce psychometrické vyhodnocovanie adaptívnych testovaní.
3.5 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.: Záujemca predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb
za predchádzajúce tri roky (t. j. v rokoch 2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
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odberateľom a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí verejný obstarávateľ, b)bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich
dodaní; Minimálna požadovaná úroveň: Záujemca predloží zoznam zmlúv s minimálne 1 zmluvou na preukázanie
dodávky tovarov a/alebo poskytnutia služieb výsledkom ktorých bolo riešenie na spracovanie a vyhodnotenie
elektronických odpoveďových hárkov/formulárov v rozsahu minimálne 250.000 kusov odpoveďových hárkov/formulárov.
Záujemcom predložené zoznamy zmlúv podľa tohto bodu budú obsahovať aj opis predmetu zákazky za účelom
posúdenia rovnakého alebo podobného charakteru, ako aj tel. č. a meno zamestnanca odberateľa za účelom možnosti
overenia údajov.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Súčasťou predmetu plnenia je aj
využitie centrálneho elektronického testovacieho systému na zadávanie a vyhodnocovanie odpoveďových hárkov.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie schopnosti dodávky tovarov a/alebo poskytnutia služieb výsledkom ktorých
bolo riešenie pre spracovanie definovaného množstva odpoveďových hárkov/formulárov. Uvedená potreba vyplýva z
celkového predpokladaného počtu žiakmi vypracovaných odpoveďových hárkov/formulárov počas jedného súvislého
testovacieho obdobia. Za jedno testovacie obdobie predpokladá verejný obstarávateľ realizáciu v priemere 10 testovaní
(t. j. 10 rôznych testov) na každej zo škôl, na ktorých sa realizuje testovanie v priemere na 20 žiakoch pre každé
testovanie. 3.6 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.: Záujemca predloží zoznam dodávok tovaru alebo
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (t. j. v rokoch 2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí verejný
obstarávateľ, b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením záujemcu o ich dodaní; Minimálna požadovaná úroveň: Verejný obstaravatel požaduje predlozit zoznam
zmlúv s minimálne 1 zmluvou na dodávku služieb profilaktiky v celkovom kumulatívnom rozsahu/počte minimálne
10.000 kusov koncových zariadení ročne. Záujemca môže preukázať požadovaný minimálny počet koncových zariadení
viacerými zmluvami (nevyžaduje sa predloženie jednej zmluvy na celkový minimálny počet koncových zariadení).
Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie zoznamu zmlúv za každý z predchádzajúcich troch rokov, pre účely
splnenia podmienky účasti a preukázanie technickej spôsobilosti je postačujúce preukázanie minimálne jednej zmluvy
technickej spôsobilosti v ktoromkoľvek z predchádzajúcich troch rokov (t.j. 2010, 2011 alebo 2012). Záujemca
zoznamom zmlúv preukáže technickú spôsobilosť a schopnosť vykonávať profilaktiku definovaného počtu zariadení na
ročnom základe. Záujemcom predložené zoznamy zmlúv podľa tohto bodu budú obsahovať aj opis predmetu zákazky za
účelom posúdenia rovnakého alebo podobného charakteru, ako aj tel. č. a meno zamestnanca odberateľa za účelom
možnosti overenia údajov.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Súčasťou predmetu plnenia je aj
poskytovanie služieb asistencie pri uvedení do prevádzky na školách vybraných pre certifikačné testovanie spočívajúcej v
preventívnej prehliadke HW prostredia pre certifikačné testovanie 1x ročne, t. j. profilaktike min. 20 počítačov na 500
školách. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie schopnosti poskytovať služby profilaktiky v definovanom rozsahu.
3.7 § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z.: Záujemca preukáže splnenie podmienky účasti predložením údajov o
vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov záujemcu, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby, a
to nasledovným spôsobom. Záujemca predloží údaje o minimálne 6 kľúčových expertoch zodpovedných za poskytnutie
služby. Kľúčoví experti musia splniť nasledovné minimálne požiadavky: 1)Kľúčový expert č. 1 projektový manažér/vedúci
projektu -minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia IT projektov; -minimálne dve preukázateľné
profesionálne praktické skúsenosti s realizáciou projektov/zmlúv obdobného charakteru ako je predmet zákazky
-platný certifikát projektového manažmentu PRINCE 2 Practitioner alebo ekvivalentný (napr. PRINCE2 Foundation spolu
s certifikátom PMI-PMP alebo PRINCE2 Foundation spolu s certifikátom IPMA C alebo vyššej úrovne IPMA; ...)
Zdôvodnenie: Verejný obstarávateľ plánuje v súlade s metodickým pokynom MFSR č. MF/28999/2009 132 pre riadenie
IT projektov uplatňovať v tomto projekte metodiku riadenia projektu PRINCE2. Metodický pokyn popisuje základné
požiadavky pre projektové riadenie v oblasti informačno-komunikačných technológií a je zdrojovo založený na
medzinárodnej metodike PRINCE 2. Preto záujemca musí preukázať dobrú znalosť tejto metodiky príslušným
certifikátom.
2)Kľúčový expert č. 2 Technologický vedúci implementácie/IT architekt
-minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti IT v pozícii IT architekta, -minimálne dve preukázateľné
profesionálne praktické skúsenosti s implementáciou riešenia na automatizované on-line testovanie a vyhodnocovanie.
Zdôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať schopnosť implementovať predmet obstarávania do prostredia
dátového centra (DC) MŠVVaŠ SR a dotknutých škôl. V rámci dodania predmetu zákazky budú dodávané tovary a
poskytované služby výsledkom ktorých bude riešenie, ktoré bude treba architektonicky navrhnúť a integrovať do
ostatných komponentov IS verejnej správy v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a za
podmienok dodržania štandardov a najvyššej kvality dodávky je potrebné realizovať návrh architektúry IT riešenia
informačných technológií a integračného rozhrania informačných systémov s ohľadom na zabezpečenie jeho budúcej
prevádzky v DC MŠVVaŠ SR s dôrazom na nevyhnutné súvisiace aktivity v súlade so všeobecne platnou metodikou.
Stanovené požiadavky sú nevyhnutné z dôvodu preukázania odbornej spôsobilosti a praktických skúseností v oblasti
návrhu architektúry IT riešenia v súlade so všeobecne platnou metodikou a vychádza z analýzy pri stanovení požiadaviek
na plnenie predmetu zákazky, z časového hľadiska a z hľadiska náročnosti plnenia predmetu zákazky. 3)Kľúčový expert
č. 3 - expert pre bezpečnosť -minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti bezpečnosti IT, -minimálne dve
preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti s vypracovaním bezpečnostného projektu na ochranu osobných
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údajov, -minimálne jedna preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť s implementáciou produktov pre tvorbu a
vyhodnocovanie zaručeného elektronického podpisu,
-platný certifikát CISA (Certified Information Systems Auditor) alebo ekvivalentné, vydané vedúcou akreditačnou a
certifikačnou autoritou uznávanou medzinárodne v oblasti IT bezpečnosti,
-platný certifikát CISSP (Certified Information Systems Security Professional) alebo ekvivalentné, vydané vedúcou
akreditačnou a certifikačnou autoritou uznávanou medzinárodne v oblasti IT bezpečnosti. Zdôvodnenie: Predmet
obstarávania bude evidovať osobné údaje žiakov, ktoré podliehajú príslušnej ochrane v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov, zákona o informačných systémoch verejnej správy ako aj štandardoch informačnej bezpečnosti.
Vyžaduje sa integrácia bezpečnosti prierezovo do predmetu obstarávania, preto je dôležitá znalosť bezpečnostného
experta aj v oblasti návrhu architektúr. Expert garantuje predložením certifikátu CISA a certifikátu CISSP dobré znalosti
v oblasti bezpečnostnej architektúry a sú potrebné pre preukázanie spôsobilosti spracovať komplexný program
informačnej bezpečnosti pri poskytnutí predmetu plnenia zákazky, ako aj vypracovaní bezpečnostného projektu.
Certifikát CISA tiež garantuje dodržiavanie príslušných noriem a postupov pre efektívne riadenie a správu informačných
systémov a technológií, kontroly, zabezpečenia bezpečnosti a riadenie rizík. Tento expert predstavuje garanta pre
zabezpečenie internej a vonkajšej bezpečnosti ako aj nadstavenie pravidiel pre minimalizáciu rizík z vnútorného a
vonkajšieho prostredia.
4)Kľúčový expert č. 4 business konzultant pre oblasť testovania
-minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v pozícii konzultanta pre oblasť metodologických postupov a procesov,
-minimálne 1 preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť s implementáciou riešenia na automatizované on-line
adaptívne testovanie vedomostí a zručností a vyhodnocovanie testovaných subjektov. Zdôvodnenie: Pre úspešnú
implementáciu a uvedenie predmetu obstarávania do prevádzky bude nevyhnutná metodologická znalosť postupov
využívania adaptívnych testovacích nástrojov. 5)Kľúčový expert č. 5 školiteľ -minimálne 3-ročná preukázateľná odborná
prax v oblasti vzdelávania
-minimálne 1 rok odborných skúseností v oblasti informačných technológií
-minimálne 2 preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v pozícií lektora alebo školiteľa pre oblasť IT
Zdôvodnenie: Súčasťou predmetu plnenia je aj zaškolenie školiteľov koncových užívateľov predmetu obstarávania, preto
je nevyhnutné preukázanie dostatočných znalostí v oblasti vzdelávania IT.
6)Kľúčový expert č. 6 štatistik-psychometrik -minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti psychológie alebo
pedagogiky
-minimálne 1 rok odborných skúseností v oblasti psychometrie, resp. matematicko-štatistických metód v psychológii
-minimálne 1 preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť s projektmi obdobného charakteru v pozícii experta
zodpovedného za meranie a vyhodnocovanie behaviorálnych dát
Zdôvodnenie: Centrálne riešenie/predmet plnenia musí zodpovedať odborným požiadavkám a kritériám na
uskutočňovanie odborných pedagogicko-psychologických výskumov a štatistických analýz s využitím metodológie
psychometrie a štatistiky pri vyhodnocovaní testovaní, ktoré budú zamerané najmä na posudzovanie kvality úloh a
testov, štatistické vyhodnocovanie úloh a testov, spracovanie dotazníkov, prepájanie dát na základe kognitívnych
modelov používaných v súčasných metódach psychometrie a pri adaptívnom testovaní, ako aj pri zohľadnení trendov vo
využití metód psychometrie a štatistiky v pedagogickej evalvácii.
Minimálna požadovaná úroveň: Záujemca predloží údaje o minimálne 6 kľúčových expertoch, podpísané kľúčovými
expertmi, s uvedením najvyššieho dosiahnutého vzdelania, odbornej praxe (profesionálnych skúseností) formou
zoznamu zmlúv a odbornej kvalifikácie, ktoré musia obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného experta,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného experta, opis/zoznam odbornej praxe (predmet, miesto, mesiac a rok
plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornej kvalifikácii.
Každy záujemcom predloženy zoznam, ktorym záujemca preukazuje príslušnú odbornú prax expertov musí obsahovať
minimálne nasledovné údaje: meno a priezvisko príslušného experta, názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa,
čas plnenia zmluvy (od - do: mesiac a rok), stručny popis predmetu zmluvy, resp. rozsahu činností, ktoré príslušny
expert zabezpečoval, tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa alebo zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť
tieto údaje.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejny obstarávateľ požadovaním
expertov a ich skúsenosti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovany predmet zákazky v zodpovedajúcej kvalite a
čase. Podmienky účasti sú s ohľadom na komplikovanosť, komplexnosť a rozsah tohto predmetu zákazky primerané.
Záujemca má preukázať, že disponuje alebo bude disponovať projektovym tímom z pohľadu štruktúry expertov, ich
praktickych skúseností ako aj technickych a vecnych kompetencií. Primeraná odborná prax a príslušné certifikáty
jednotlivych expertov majú preukázať ich odbornú spôsobilosť pracovať na takto rozsiahlom predmete zákazky/type
projektu
3.8 § 28 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.: Záujemca preukaze sposobilost udajmi o technickom vybaveni, ktore
bude mat k dispozicii na poskytnutie sluzieb súvisiacich s predmetom obstarávania. Technickym vybavenim na
poskytnutie sluzby sa rozumie minimalne dohladove centrum (helpdesk) s nepretrzitou prevadzkou (t.j. 24x7x365; v
prestupnom roku 24x7x366). Uchadzac v pripade existujuceho technickeho vybavenia (dohladoveho centra) uvedie aj
telefonicky kontakt a emailovu adresu tohto centra. Záujemca preukaze splnenie podmienky ucasti formou cestneho
vyhlasenia.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ požaduje v
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rámci predmetu plnenia poskytovanie asistencie počas certifikačných a školských testovaní spočívajúce v zriadení
pohotovosti na telefóne, s okamžitou odozvou s cieľom bezodkladne odstrániť poruchy, ktoré bránia výkonu testovaní;
ako aj v riešení problémov a odstránenie závad mimo certifikačných a školských testovaní.
3.9 V prípade, že záujemca využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je záujemca povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy
bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej
spôsobilosti v súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f), resp. § 26 ods. 2 písm. e) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Záujemca predloží ako súčasť svojej žiadosti o účasť aj samotnú zmluvu s
treťou osobou, ako aj doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
záujemcovi poskytnuté. 3.10 Ekvivalent v inej mene musí byť záujemcom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej
banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR platným v deň kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie
splnenia príslušnej podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca zároveň podrobne
zdokumentuje prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal. 3.11 Vyžaduje sa
predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodu 3.1 až 3.9 vyššie.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.4)
IV.3.6)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude realizovaná prostredníctvom portálu - systému
EVO a jeho programového vybavenia pre elektronickú aukciu. Základné informácie ohľadom realizácie elektronickej
aukcie prostredníctvom systému EVO sú uvedené v príručke užívateľa systému EVO záujemca/uchádzač. Ďalšie
informácie získa záujemca v súťažných podkladoch na predmet zákazky a vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
01/2013
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 032-050284
z: 14.02.2013
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.05.2013 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Štrukturálne fondy Európskej únie prostredníctvom
operačného programu Vzdelávanie
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetom obstarávania je zmiešaná zákazka na dodávku tovarov a poskytnutie služieb. Medzi dodávkou tovarov a
poskytnutím služieb je funkčná prepojenosť, jednotlivé dodávky spolu neoddeliteľne súvisia a ako také tvoria
neoddeliteľný celok. Bez dodávky samotného elektronického systému testovania nie je záujemca/uchádzač schopný
realizovať dodávku tovarov, t. j. licencií potrebných pre používanie elektronického systému testovania bez poskytnutia
služieb súvisiacich s dodávkou elektronického systému testovania nie je objektívne možné realizovať dodávku tovarov
(licencií pre používanie systému). Záujemca/uchádzač, ktorý nerealizoval dodávku elektronického systému testovania
zároveň nie je schopný poskytovať súvisiace služby, ako napr. vykonať potrebnú profilaktiku IKT zariadení, na ktorých
má byť elektronický systém testovania používaný, ani vykonávať súvisiace školenia alebo odstraňovať chyby systému. 2.
Splnenie podmienky účasti možno v súlade s ust. § 32 ods. 8 zákona preukázať čestným vyhlásením záujemcu. Doklady
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preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v
čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Ak záujemca preukáže splnenie podmienky/podmienok účasti
čestným vyhlásením, do čestného vyhlásenia uvedie konkrétne doklady/dokumenty, prostredníctvom ktorých bude
následne preukazovať splnenie podmienky účasti, ako aj konkrétne informácie, údaje a dáta, na základe ktorých
podmienku/podmienky účasti spĺňa (t. j. konkrétne obraty, konkrétne zmluvy a ich obsah, konkrétny experti a pod.). 3.
Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia záujemcov podľa § 26 zákona, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona a technickej alebo
odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 28 zákona v intenciách podmienok uvedených v tomto oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom
obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2), III.2.3), tohto
oznámenia a v súlade so zákonom. Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti vyhradzuje
možnosť v súlade s § 33 ods. 6 zákona požiadať záujemcov o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a teda
aj čestného vyhlásenia vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky
účasti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť požiadať záujemcov o predloženie konkrétnych dokladov
preukazujúcich splnenie podmienky/podmienok účasti, ktorými by sa preukázala pravdivosť tvrdení uvádzaných v
čestnom vyhlásení. Záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov v lehotách
stanovených v cit. ustanovení zákona, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
4. Užšia súťaž sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického
verejného obstarávania (ďalej len systém EVO) na www.evo.gov.sk. Pre potreby predkladania žiadostí o účasť je
nevyhnutná registrácia v systéme EVO (linka:
https://evo.gov.sk/evo/qualify/10522_4703_20130411.nsf/dspleafs/skwelcome?OpenDocument). Žiadosť o účasť
predkladá záujemca elektronicky prostredníctvom systému EVO a zároveň v listinnej podobe ako originály alebo
osvedčené kópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby žiadosť o
účasť, ktorú tvoria potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah žiadosti o účasť a preukazujúce splnenie podmienok
účasti, bola vyhotovená a predložená ako v písomnej listinnej podobe, tak aj v elektronickej podobe prostredníctvom
systému EVO. Postup záujemcu/uchádzača je upravený Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača - Užšia súťaž (verzia
2.8.2012 a novšia) a Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača - Spoločné moduly (verzia 3.4.2013 a novšia), (ďalej len
príručky Z/U), ktoré sú zverejnené na portáli EVO www.evo.gov.sk v položke menu Metodické pokyny. 5. Podmienkou
pre účasť v zadávaní zákazky, a to už aj vo fáze predkladania žiadostí o účasť je zaslanie žiadosti o registráciu do
systému EVO prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli EVO. Po schválení záujemcu verejným
obstarávateľom má záujemca prístup do zadávania zákazky a môže formou elektronickej komunikácie požiadať
verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. môže elektronicky predkladať žiadosť o účasť. V prípade technických, či
iných objektívnych problémov, ktoré neumožnia komunikáciu alebo predložiť žiadosť o účasť a príslušné doklady cez
portál EVO, bude zadávanie zákazky prebiehať listinne (písomne), v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom
lehoty zostávajú zachované. Aj v takomto prípade je však nevyhnutná registrácia záujemcov do zadávania zákazky
prostredníctvom systému EVO, nakoľko bez nej nebude možné následne záujemcom, ktorých verejný obstarávateľ
vyzval na predloženie ponuky elektronicky predkladať ponuky. Elektronická ponuka musí byť predložená v oznámených
formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak
nedodržal uvedené postupy a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.
6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO si môžu záujemcovia
stiahnuť do svojho počítača formulár pre hlásenie porúch (porucha.rtf), ktorý je zverejnený na portáli EVO
www.evo.gov.sk v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku:
helpdesk_evo@uvo.gov.sk. 7. Verejný obstarávateľ odporúča, aby súčasťou žiadosti o účasť a ponuky bol CD/DVD nosič
označený názvom Elektronické testovanie s obsahom kompletnej žiadosti o účasť záujemcu, resp. ponuky uchádzača,
ktorý bude určený na účely zverejnenia dokumentov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Vo väzbe na
zachovávanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a informáciách označených ako dôverné, uchádzač začierni tie časti
dokumentov, ktoré označí ako dôverné. 8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 ods. 1 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní zadávanie zákazky zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám
určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch a v zmysle § 46 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nebolo možné ich predvídať.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v
prípade, ak ceny uvádzané v ponukách nebudú vyhovovať požiadavkám a finančným možnostiam verejného
obstarávateľa alebo presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky.
9. Vysvetlenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť
(6) dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadosti o účasť zverejnením prostredníctvom systému EVO, a všetkým
známym záujemcom, za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie je nutné predložiť prostredníctvom systému EVO
dostatočne vopred t.j najneskôr do 02.05.2013 do 12:00. V bode IV.3.4 tohto oznámenia je uvedená lehota na
predkladanie žiadostí o účasť. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať
v slovenskom jazyku. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, ktorými
sa preukazuje splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s
predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, procesné alebo
obsahové podmienky verejného obstarávania budú zahrnuté v súťažných podkladoch.
10. Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

splnenie podmienok účasti v rámci predmetnej užšej súťaže a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie
ponuky a poskytol mu prostredníctvom systému EVO súťažné podklady.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.04.2013
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