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V Bratislave dňa 09. marca 2021 

Č. spisu: 1534/200/2021 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk  

 

(prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

 

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej „zákon o VO“), predkladá nasledujúcu Výzvu:  

 

1 Informácie o verejnom obstarávateľovi 

 
1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Hydromeliorácie, štátny podnik 

Sídlo: Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

IČO: 35 860 839 

IČ DPH: SK2021730073 

Kontaktná osoba: Magdaléna Pálková 

Mobil: +421 905 299 418 

Hlavná adresa (URL): www.hydromelioracie.sk 

Adresa na ktorej je dostupná táto Výzva: www.hydromelioracie.sk 

 

2 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a 

záujemcami/uchádzačmi 

 

2.1 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi 

subjektmi, resp. záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne – 

prostredníctvom e-mailu na adresu poverenej osoby verejného obstarávateľa:  

 

3 Predmet zákazky 

 

3.1 Názov predmetu zákazky: „Komplexná realizácia procesu nadlimitného VO“ 

3.2  Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, 

prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 

(CPV): 

  

79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie  

  

 

4 Opis predmetu zákazky: 

 

 

http://www.hydromelioracie.sk/
http://www.hydromelioracie.sk/
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Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie nadlimitného verejného obstarávania pre 
verejného obstarávateľa v rámci projektu „Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií“ 
a poskytnutie konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania. 

Úspešný uchádzač vykoná pri realizácii zákazky v závislosti od použitého postupu zadávania 

zákazky nasledovné činnosti:  

a) v spolupráci s verejným obstarávateľom vypracuje opis predmetu zákazky 
a predpokladanú hodnotu zákazky; 

b) vypracuje podmienky účasti záujemcov/uchádzačov; 

c) vypracuje návrh Výzvy/Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania do  Vestníka 
verejného obstarávania, ako aj vyhlási verejné obstarávanie; 

d) vypracuje v spolupráci s verejným obstarávateľom súťažné podklady podľa zákona 

o verejnom a aj potvrdenia o prevzatí súťažných podkladov; 

e) na základe predložených dopytov uchádzačov vypracuje návrh odpovedí na dopyty 

k súťažným podkladom; 

f) vypracuje návrh potvrdenia o prevzatí ponúk, zúčastní sa a organizuje otváranie  obálok 
s ponukami; 

g) vypracuje Zápisnice z otvárania obálok ponúk; 

h) preštuduje ponuky, ktoré sú predkladané na vyhodnotenie a vypracuje podklady pre 
komisiu na vyhodnotenie ponúk, t.j. preverenie splnenia podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní, kompletnosti ponuky, spracovanie návrhu oznámenia vylúčeným uchádzačom; 

i) predloží návrh posúdenia ponúk podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení metódy 
verejného obstarávania a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch; 

j) vypracuje návrh korešpondencie v prípade požadovaných vysvetlení ponúk pre komisiu na 

vyhodnotenie ponúk (napr. neobvykle nízka cena, vysvetlenie ponúk a pod.) 

k) vypracuje podklady pre vyhodnotenie ponúk, účastní sa komisie na vyhodnotenie ponúk 
a spracováva návrh zápisnice z vyhodnotenia ponúk vrátane vypracovania návrhu oznámenia 

uchádzačov o ich vylúčení s odôvodnením; 

l) vypracuje návrh oznámenia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk resp. poradie 
úspešnosti ponúk s odôvodnením; 

m) vypracuje návrh stanoviska k prípadným predloženým námietkam uchádzačov voči 
postupu verejného obstarávateľa; 

n) rokuje o zmluve s uchádzačom, ktorého ponuka bola identifikovaná ako úspešná; 

o) vypracováva návrh podkladov pre zrušenie vyhlásenej metódy verejného obstarávania, ak 
k nemu dôjde v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní; 

p) vypracováva návrh oznámenia do Vestníka verejného obstarávania o výsledku verejného 

obstarávania, resp. o zrušení vyhlásenej metódy verejného obstarávania, ak k nemu dôjde 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní; 

q) vypracuje návrhy vyjadrení k žiadostiam o nápravu a k námietkam ak budú predložené; 

r) realizuje všetky zákonom stanovené postupy a súčasne dodržiava zákonom stanovené 
lehoty; 
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s) vypracuje správu o zákazke vrátane prípadného odôvodnenia podľa § 28 ods. 2 Zákona 
o verejnom obstarávaní; 

t) zrealizuje všetku oznamovaciu povinnosť voči ÚVO týkajúcu sa zákazky a zverejní v profile 
všetky informácie a dokumenty okrem povinnosti podľa § 64 ods. 1, písm. d) Zákona 
o verejnom obstarávaní; 

u) v prípade revíznych postupov po uzatvorení zmluvy je povinný poskytnúť potrebnú 
súčinnosť verejnému obstarávateľovi; 

Zaväzuje sa vykonávať kompletné verejné obstarávanie pre verejného obstarávateľa v súlade 
s platnými právnymi predpismi a so všetkou odbornou starostlivosťou v prospech verejného 

obstarávateľa. V prípade porušenia povinností, následkom ktorých vznikne verejnému 
obstarávateľovi škoda, je úspešný uchádzač povinný takúto škodu nahradiť v súlade s § 373 
a násl. Obchodného zákonníka.  

Zaväzuje sa vykonať kompletné verejné obstarávanie pre verejného obstarávateľa v súlade 

s uznesením vlády SR č. 654/2020 materiál Základné princípy riadenia IT projektov 
financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25375/1. 

 

5  Požadované množstvo/rozsah: 

 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky s tým, že v uvedenej sadzbe 

budú započítané všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvisloti s plnením predmetu 

zákazky. 

 

6  Miesto dodania zákazky: 

 Administratívna budova štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 

Bratislava.  

 

7 Typ zmluvného vzťahu a lehota na dodanie predmetu zákazky: 

 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na poskytnutie služieb.  

 

8 Lehota viazanosti ponúk: 

    30.06.2021  

9 Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. 
Zálohy ani preddavky nebudú verejným obstarávateľom poskytované. 
Poskytnutá služba bude hradená na základe predloženej faktúry po poskytnutí predmetu 
zákazky, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní. 

 

10 Podmienky účasti: 

Uchádzač predloží tieto podmienky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 

 

1) zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od uverejnenia výzvy na 
predloženie cenovej ponuky s uvedením cien, miest a lehôt poskytnutia služby; zo 
zoznamu poskytnutých služieb musí byť zrejmé, že uchádzač zabezpečoval alebo sa 
podieľal na príprave postupu verejného obstarávania nadlimitných zákaziek, 
dokladom môže byť aj referencia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní; 

2) zoznam osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky s minimálne 5 
ročnou preukázateľnou odbornou praxou v oblasti zabezpečenia postupov 
verejného obstarávania, kde tento odborník zabezpečoval alebo sa podieľal na 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25375/1
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príprave postupov verejného obstarávania nadlimitnej zákazky; uchádzač 
podmienku účasti u odborníka preukáže profesijným životopisom; 

3) doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky; 
 

 

11 Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
 
1) identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, e-

mailová adresa, telefónne číslo) na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade 
potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky; 

2) cenový návrh v zmysle tejto Výzvy; 

3) v prípade naplnenia podmienok uvedených v bode 12 tejto Výzvy bude verejný 
obstarávateľ pred podpisom zmluvy požadovať od úspešného uchádzača doklady 
v zmysle Podmienok účasti tejto Výzvy (uvedené v bode 10 tejto Výzvy). 
 

 

12 Ďalšie informácie: 

Táto výzva na predkladanie ponúk slúži ako prieskum trhu na stanovenie predpokladanej 
hodnoty zákazky. 
 

Ak predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 5 000 eur bez DPH, verejný 
obstarávateľ ponuky vyhodnotí a na základe vyhodnotenia určí úspešného 
uchádzača, s ktorým bude uzatvorená zmluva na daný predmet zákazky. 

 
 
V prípade vyššie uvedeného postupu verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie 

predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena za predmet zákazky 
celkom bez DPH. 

 
 

13 Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 

Ponuku žiadame predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: magdalena.palkova@hmsp.sk  
v rámci lehoty na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 17.03.2021 o 14:00 hod. 

 

14 Vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe 
nasledovných pravidiel jeho uplatnenia: 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH. 
 

Vyhodnotenie ponúk vykonajú určení zamestnanci štátneho podniku Hydromeliorácie. 

 

15 Pravidlá na uplatnenie kritéria: 

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou celkovou cenou v EUR bez DPH. 
 
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 
verejný obstarávateľ oznámi písomne a to elektronicky e-mailom, že uspel a s ktorým môže 
verený obstarávateľ uzatvoriť zmluvný vzťah. 

 

 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu písomne a to elektronicky e-
mailom o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. 
 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré 

mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky resp. 
uzatvorenia zmluvy. 
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                                                                      Ing. Petra Mindová 

                                                                    poverená výkonom funkcie riaditeľa 

                                                              Hydromeliorácie, štátny podnik 
 

 

 

Prílohy:  Cenová ponuka – vzor 

 


