
CENTRUM EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY 
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

 

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Pavilón lekárskych vied 
IČO: 00598453   DIČ: 2020895096 

 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

 
realizovaná 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:  

        Názov: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied  

        Sídlo:              Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 
   
        IČO:                00598453                       
 
        Zastúpená:    doc.,RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka a štatutárna zástupkyňa 

 
 

2) NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania 

 
3) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného procesného výberu dodávateľa/ľov v zmysle platnej 
legislatívy a v súlade s podmienkami riadiaceho resp. sprostredkovateľského orgánu pre projekty ako 
i interných pravidiel verejného obstarávateľa. V rámci komplexného procesného zabezpečenia výberu 
dodávateľa/ľov sa poskytovateľ zaväzuje realizovať procesné zabezpečenie zákazky na základe dielčích 
objednávok zo strany verejného obstarávateľa a to v závislosti na postupoch verejného obstarávania 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a to pre nasledovné postupy obstarávania: 

a) nadlimitným postupom 
b) podlimitným postupom mimo EKS 

Poskytovateľ v rámci svojej činnosti sa zaväzuje realizovať nasledovné kroky: 

 zabezpečovanie služieb súvisiacich s realizáciou procesnej stránky verejného obstarávania podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa 

 vypracovanie príslušných oznámení (oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení 
o opravách, oznámení o výsledku verejného obstarávania) a ich odosielanie do vestníka/vestníkov,  

 vypracovanie návrhu kvalifikačných predpokladov pre verejné obstarávanie (podmienky účasti) 

 vypracovanie návrhu súťažných podkladov (zmluvné podmienky obstarávania – príslušnú zmluvu 
zabezpečuje verejný obstarávateľ, pričom poskytovateľ poskytuje konzultačné služby v nadväznosti na 
zmluvné podmienky vyžadované poskytovateľom pomoci) 



 poskytovanie vysvetlení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo podmienok definovaných v 
súťažných podkladov uchádzačom/záujemcom po predchádzajúcom odsúhlasení verejným 
obstarávateľom,  

 organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane zaistenia všetkých podkladov, 
dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk, 

 zabezpečenie oznámení súvisiacich s vyhodnotením predložených ponúk (oznámenia o prijatí/neprijatí 
ponúk, oznámenia o vylúčení ponúk a pod.) 

 zabezpečenie činnosti v prípade uplatnenia revíznych postupov v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní,  

 na základe poverenie verejného obstarávateľa zabezpečiť komunikáciu s Úradom pre verejné 
obstarávanie a poskytovateľom pomoci,  

 zabezpečovať ostatné činnosti súvisiace s procesnou stránkou verejného obstarávania v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní, ako napr. vypracovať správu o zákazke, zverejnenie informácií do 
profilu verejného obstarávateľa (poskytovateľ nezodpovedá za povinnosti verejného obstarávateľa 
súvisiace so zverejňovaním informácií do profilu verejného obstarávania spojených s plnením zmluvy 
s úspešným uchádzačom), 

 zabezpečenie nahrávania údajov do portálu ITMS2014+ a to v súvislosti so zabezpečením kontroly ex-
ante 2 a ex-post kontroly a to v rozsahu požiadaviek kladených zo strany poskytovateľa pomoci 

 odovzdať kompletnú dokumentáciu za realizovanú/-é zákazku/-y verejnému obstarávateľovi po 
ukončení procesu zákazky/iek (vrátane operenia zákazky/iek až po vykonanie stupňa kontroly ex-post) 

 

4) CPV KÓD:  

79418000-7: Poradenské služby pre obstarávanie 

 

5) PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  

do 69 999,00 EUR bez DPH 

 

6) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY:  

Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytovaní služieb na definované služby, 
ktoré tvoria predmet obstarávania a to maximálne však do naplnenia finančného limitu 69 999,00 EUR bez 
DPH resp. do uplynutia 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

 

7) FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.   

 

8) PODMIENKY ÚČASTI: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní a to pre poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania. Jej splnenie 
preukazuje uchádzač jedným zo spôsobov, a to nasledovne: 

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doklad o oprávnení 

poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona o verejnom 

obstarávaní, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať službu, ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky.  



 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní. Jej splnenie preukazuje uchádzač čestným vyhlásením v súlade s § 32 ods. 2 písm. 
f) ZVO. 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 
1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Jej splnenie preukazuje uchádzač nasledovne: 

Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. 
Uchádzač preukáže  

a) min. 1 osobu zodpovednú za riadne poskytnutie služby – manažér pre verejné obstarávanie, pričom 

musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: 

- min. 5 rokov odbornej praxe  

- min. 1 skúsenosť s obstarávaním tovarov, služieb alebo stavebných prác podlimitným 

alebo nadlimitným postupom 

Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením nasledovných dokumentov: 

- profesijný životopis, 

- vyhlásenie zodpovednej osoby, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude 

k dispozícii počas celej doby plnenia služieb 

 

9) OBSAH PONUKY: 

 Dokladovanie podmienky účasti v rozsahu bodu 8 výzvy 

 Cenová kalkulácia – cena v štruktúre podľa prílohy výzvy 

 

10) KRITÉRIUM HODNOTENIA: 

Kritérium 1:  Najnižší súčet jednotkových cien v EUR s DPH  

   váha 100 % 

 
11) LEHOTY A MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: 

Predloženie cenovej ponuky: do 20.08.2021 do 10:00 hod. 

Ponuky musia byť zaslané e-mailom na adresu  Olga.Pechanova@savba.sk v určenej lehote. 

V predmete správy (e-mailu), ktorou bude ponuka zaslaná bude uvedené „Poskytnutie odborných služieb 
v oblasti verejného obstarávania – PONUKA“ 

Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo českom jazyku.  

 
12) OSTATNÉ INFORMÁCIE: 

S úspešným uchádzačom bude zo strany obstarávateľa uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna, alebo inak 
neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a 
nebolo možné ich vopred predpokladať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v 
prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol nepravdivé údaje. 

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto 
zákazky. 

 

V Bratislave, dňa 12.08.2021 

 

 

                                                                                                                                                                  doc.,RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. 
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