PRIESKUM TRHU
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
č. PT 16/2021
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
+421 911 405 084
+421-2 68 26 03 01
+421-2 68 26 02 42
ivana.pichanicova@nucem.sk

2. Názov predmetu obstarávania zákazky: Poskytovanie služieb – plánovanie IS a projektové
poradenstvo pre projekt e-Test II. generácie
3. Druh zákazky:
☐
Tovary

☒

Služby

☐

Práce

4. Kód CPV:
72222200-9 Plánovanie informačných systémov alebo technológie
72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
5. Predpokladaná hodnota zákazky: < 20.000,- EUR bez DPH
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska
9, 851 07 Bratislava 5
7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vytvorenie opisu predmetu zákazky pre verejné obstarávanie diela
Informačný systém e-Test II. generácie (ďalej iba „IS“) a vybraných dokumentov pre iniciačnú fázu
projektu, vytváraných pred verejným obstarávaním, vyplývajúcich z Vyhlášky Úradu podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov
85/2020 Z.z. (ďalej len „vyhláška o riadení projektov“).
Súčasťou zákazky je aj:
• Návrh architektúry IS v modelovacom jazyku UML 2.0 alebo Archimate 3 alebo ekvivalentnom.
• Procesný návrh za všetkých používateľov systému vychádzajúci z rozdielových požiadaviek medzi
existujúcim systémom a štúdiou uskutočniteľnosti (dostupná TU).
• Štruktúrovaný zoznam funkcionálnych a nefunkcionálnych požiadaviek, s naviazaním požiadaviek
na proces a architektúrny komponent IS.
• Uloženie návrhu IS a procesného modelu do repozitára Sparx Systems Enterprise Architect (súbor
*.eapx).

• Technické a projektové podklady pre návrh zmluvy s dodávateľom riešenia v zmysle splnenia
požiadaviek architektúry a dosiahnutia dodávky diela v požadovanej kvalite a čase.
Súčasťou zákazky je ďalej:
 komunikácia s poverenými zamestnancami verejného obstarávateľa, resp. inými relevantnými
osobami, samotné vytvorenie dokumentov a ich prípadných príloh, zapracovanie pripomienok
verejného obstarávateľa.
 konzultačná činnosť pri príprave podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a kritérií na
vyhodnotenie ponúk a príprave súvisiacich dokumentov potrebných k vyhláseniu verejného
obstarávania a konzultačná činnosť pri vyhodnotení ponúk predložených vo verejnom
obstarávaní na obstaranie IS (odhadovaný rozsah konzultácií 20 osobohodín).
Dokumenty musia byť spracované v zmysle požiadaviek MIRRI SR a vyhlášky o riadení projektov na
realizovaný projekt v rozsahu a štruktúre podľa jednotlivých fáz detailne špecifikovaných v prílohe
č. 1 vyhlášky o riadení projektov dostupnej pod linkou: https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/85/20200501_5234396-2.pdf (Iniciačná fáza: Prístup k projektu –
detailný, Technická špecifikácia, Funkčná špecifikácia).
Katalóg požiadaviek:
(1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia
(2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(3) Akceptačné kritériá
(4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek
(5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek
(6) Štruktúrovaný opis funkcionality
(7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
(8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
Relevantné zákony a predpisy v platnom znení:
Vyhláška č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS
Vyhláška č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov
Vyhláška č. 179/2020 Z.z. o obsahu bezpečnostných opatrení ITVS
Nariadenie EÚ č. 679/2016 (Nariadenie GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z.
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
8. Spôsob určenia ceny:
Do cenovej kalkulácie požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu
zákazky (napr. cestovné náklady, telekomunikačné náklady, kancelárske potreby, tonery a pod.).
Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady,
ktoré si do ceny predmetu zákazky opomenul započítať.
Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých
nákladov a primeranosť zisku.
V prípade, že bude hospodársky subjekt úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok na zmenu
navrhovanej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.
Navrhnutá cena za celý predmet zákazky bude vyjadrená v eurách bez aj s DPH, ak je navrhovateľ
platiteľom DPH.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cenovú ponuku zasielajte vo forme vyplneného dokumentu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

9. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia konečná cena za celý predmet zákazky v EUR (v prípade platiteľov DPH cena s DPH,
v prípade neplatiteľov DPH celková cena).
10. Lehota a spôsob predkladania cenových návrhov:
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom
jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne
musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí
majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t. j.
v českom jazyku).
Lehota na predkladanie cenových ponúk: 02. 06. 2021 do 12.00 hod.
Návrhy
musia
byť
doručené
elektronickou
formou
e-mailom
na
adresu:
ivana.pichanicova@nucem.sk
11. Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača/záujemcu musí obsahovať:
a) návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk (príloha č. 1 tejto výzvy),
b) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 12. tejto výzvy.
12. Podmienky účasti:
12.1 Osobné postavenie
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
- je oprávnený poskytovať službu,
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V prípade, ak sú vyššie uvedené verejne dostupnou informáciou, uchádzač nepredkladá súvisiace
doklady, informácie si overí verejný obstarávateľ.
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z
verejného obstarávania vylúčený.
12.2 Technická a odborná spôsobilosť
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených
na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčoví experti).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložením zoznamu osôb určených na plnenie zmluvy –
kľúčových expertov uchádzač preukázal, že pre účely riadneho plnenia predmetu zákazky
disponuje minimálne nasledovnými expertmi - odborníkmi v nasledovnej štruktúre:
a)
minimálne 3-ročné praktické skúsenosti (odborná prax) v oblasti plánovania
a konzultácií pri tvorbe informačných systémov (túto podmienku účasti uchádzač preukáže
profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom),
b)
minimálne jedna praktická skúsenosť (odborná prax) s realizáciou projektu, resp.
plánovaním a konzultácií pri tvorbe informačných systémov, kde hodnota informačného
systému bola minimálne 5 mil. € (túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným
životopisom alebo ekvivalentným dokladom),
c)
platný certifikát PRINCE2 Practitioner (túto podmienku účasti uchádzač preukáže
prostredníctvom kópie platného certifikátu),
d)
platný certifikát TOGAF® alebo ekvivalent daného certifikátu (túto podmienku účasti
uchádzač preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu).

Uchádzač môže vyššie uvedené požiadavky/podmienky účasti preukázať jednou alebo aj
viacerými osobami.
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z
verejného obstarávania vylúčený.
13. Zmluvné podmienky:
Zákazka bude realizovaná na základe oficiálnej objednávky Verejného obstarávateľa zaslanej
úspešnému uchádzačovi e-mailovou formou.
14. Podmienky financovania:
 Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe predložených faktúr
poskytovateľa.
 Faktúry budú splatné do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia do podateľne
verejného obstarávateľa.
 Verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky alebo zálohové platby.
15. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
16. Uplynutie lehoty viazanosti: 31.10.2021
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
17.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie
podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk, a to iba
v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto
uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom
poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú,
aby vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade
všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku.
17.2 Všetky náklady výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
17.3 Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z
nasledovných dôvodov:
 návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovený finančný limit pre zákazku
v bode 5. tejto výzvy,
 nebude predložená žiadna ponuka,
 predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
V Bratislave dňa: 27. 05. 2021

Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.

Príloha č. 1 - návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Názov uchádzača :
Adresa uchádzača :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Zapísaný v
Štatutárni zástupca/-ovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Tel:
Fax :
e-mail :
www :
Bankové spojenie :
Č. účtu :
Návrh na plnenie kritéria:
Názov kritéria

Merná jednotka

Návrh uchádzača

Celková cena v EUR
Najnižšia cena

(v prípade platcov DPH cena s DPH,
v prípade neplatcov DPH celková cena)

V ……………….…....….. dňa .............................
uviesť miesto a dátum podpisu

Uchádzač doplní kladné číslo
zaokrúhlené na dve desatinné miesta

...................................................
podpis
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

