
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
 Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 

 

 

 
 
 

EU/OPII/VO-01 
 
 
 
 

Výzva na súťaž 
 

v súlade § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej „zákon“) a podľa Metodického pokynu CKO č. 14 verzia 1 k zadávaniu zákaziek v 

hodnote nad 5 000 EUR zo dňa 18.03.2015 
 

 
Predmet zákazky: 

 

„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti“ 
 
 

 

 

 
 
 
Vypracoval: 

__________________ 
dňa ......................         Mgr. Ľudovít Blázy 

 administrátor procesu 
verejného obstarávania 

 

 

 
Overil: 

__________________ 
dňa ......................              Mgr. Ing. Ivan Martyák 

 projektový koordinátor 
 

 

 
 
Schválil: 

__________________ 
dňa ......................              Ing. Vladimír Kešjar 

    predseda úradu 
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
Sídlo:  Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 
IČO:  42355818 
DIČ:  2024003729  

Kontakt:  Mgr. Ľudovít Blázy 
Telefón:  02 / 5788 1352 
E-mail:  ludovit.blazy@teleoff.gov.sk 

 
2. Typ zmluvy 

Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka  
513/1991 Zb. v platnom znení. 

 
3. Kód CPV 

71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 
 
4. Predmet a podrobný opis zákazky 

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre budúci projekt 
zavedenia elektronických služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb (Regulačný úrad). Budúci projekt by mal riešiť posilnenie 
výkonu kompetencií Regulačného úradu v oblastiach frekvenčného manažmentu, 
regulácie elektronických komunikácií, regulácie poštových služieb a výkonu 
štátneho dohľadu. Súčasťou budúceho projektového riešenia bude analýza 
existujúceho stavu a vnútorných procesov Regulačného úradu, návrh 
a implementácia komplexného informačného systému pre Regulačný úrad, 
obstaranie hardware na zabezpečenie fungovania informačného systému, 
testovanie informačného systému a školenie personálu pre prácu s novým 
informačným systémom. 
 
Štúdia uskutočniteľnosti má riešiť optimalizáciu vnútorných procesov 
Regulačného úradu a nasadenie informačného systému pre Regulačný úrad 
vrátane stáleho pracoviska poštových služieb v Žiline a jednotlivých krajských 
pracovísk a stredísk, ktoré sú lokalizované v mestách Bratislava, Banská Bystrica, 
Žilina, Nitra, Košice, Trnava a Prešov. 
 
Štruktúra, prílohy a metodické usmernenie Ministerstva financií SR potrebné 
k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti sú uvedené v elektronickej prílohe tejto 
Výzvy na súťaž. 

 
5. Rozdelenie ponuky na časti a variantné riešenie 

Neumožňujú sa. 
 
6. Podmienky účasti  

Od uchádzača sa vyžaduje predloženie dokladov ako nutnej podmienky účasti 
v tejto súťaži: 

a) podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona, 
b) podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona, 
c) podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona. 

Uchádzač môže využiť aj inštitút čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona. 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 
Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 19 300,00 EUR bez DPH.  
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8. Miesto a lehota na dodanie predmetu zákazky 
Miestom dodania predmetu zákazky je Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava.  
 
Lehota na poskytnutie požadovaných služieb je maximálne 6 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy s víťazným uchádzačom. 

 
9. Požiadavky na predkladanie ponúk – lehota, spôsob a obsah ponuky 

a) Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26. 06. 2015 o 13:00 hod. 

b) Ponuka sa doručuje v tlačenej forme osobne, poštou alebo kuriérom  na 
adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. Ponuku je možné doručiť aj 
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 v lehote na predkladanie 
ponúk, pričom takáto elektronická ponuka musí obsahovať doklady podľa d.1) 
až d.4) v elektronickej forme vo formátoch doc, xls, pdf, jpg, gif, tiff alebo inom 
strojovo čitateľnom tvare. Elektronická ponuka nemusí byť podpísaná 
zaručeným elektronickým podpisom. Uchádzač po takomto elektronickom 
predložení ponuky bezodkladne doručí verejnému obstarávateľovi identickú 
ponuku aj v tlačenej forme. 
V prípade osobného doručenia je potrebné ponuku doručiť do podateľne 
verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode 1, počas stránkových dní a 
hodín podateľne nasledovne:  

  Pondelok:  08,00 – 11,30 hod. a 12,00 – 15,00 hod.  
  Utorok:   08,00 – 11,30 hod. a 12,00 – 15,00 hod.  
  Streda:   08,00 – 11,30 hod. a 12,00 – 16,00 hod.  
  Štvrtok:  08,00 – 11,30 hod. a 12,00 – 15,00 hod.  
  Piatok:   08,00 – 11,30 hod. a 12,00 – 14,00 hod. 

pričom v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je nutné rešpektovať čas 
do 13:00 hod.  

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená 
uchádzačovi neotvorená. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pri 
doručení ponuky je rozhodujúci dátum a čas fyzického doručenia ponuky 
verejnému obstarávateľovi, a nie odoslanie ponuky na prepravu. Uvedené 
neplatí pre ponuky, doručeniu ktorých predchádzalo elektronické predloženie. 

c) Ponuka musí byť predložená v jednej uzatvorenej obálke na ktorej budú 
uvedené identifikačné údaje verejného obstarávateľa a uchádzača. Na obálke 
musí byť ďalej uvedené označenie súťaže: “EÚ – Štúdia uskutočniteľnosti“ a 
nápis “Súťaž - NEOTVÁRAŤ“.  

d) Ponuka musí obsahovať: 

d.1) Fotokópiu dokladu preukazujúceho splnenie podmienky účasti 
podľa bodu 6 a) tejto Výzvy na súťaž.  
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať požadovanú službu, 
ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. Uchádzač, ktorý je zapísaný do zoznamu 
podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže 
postupovať v súlade s § 128 ods. 1 zákona, prípadne bude verejný 
obstarávateľ postupovať voči takému uchádzačovi podľa § 128 ods. 
2, 3 a § 133 ods. 2 zákona. 
Ak uchádzač požadovaný doklad nepredloží, nebude to dôvod na 
vylúčenie uchádzača a verejný obstarávateľ overí splnenie podmienky 
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účasti podľa bodu 6a) prostredníctvom on-line registrov (napr. 
Obchodný register na internete, registre vedené orgánmi SR alebo 
členských štátov EÚ, Zoznam podnikateľov vedený Úradom pre 
verejné obstarávanie). 

d.2) Originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu preukazujúceho 
splnenie podmienky účasti podľa bodu 6 b) tejto Výzvy na súťaž.  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie zoznamu poskytnutých 
služieb za predchádzajúce tri roky doplneného potvrdeniami o kvalite 
poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak 
odberateľom: 
  a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, 
     dokladom je referencia, 
  b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 
     zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie 
     uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní,  
     doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný  
     vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie minimálne jedného 
potvrdenia (referencie) o realizácii a kvalite služieb, predmetom ktorých 
bolo vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, technických štúdií, 
regulačných metodík, strategických rozvojových dokumentov alebo 
podobných dokumentov, ktoré uchádzač realizoval za predchádzajúce 
tri roky 1 pre inštitúciu verejnej správy v postavení regulátora 
s kompetenciami určenými všeobecne záväzným právnym predpisom 
alebo pre inú inštitúciu s regulatívnymi kompetenciami a právomocou 
rozhodovať o právach a povinnostiach, ktorej rozhodnutia sú právne 
vynútiteľné.  
Hodnota zmluvného plnenia v potvrdení (referencii) musí byť minimálne 
9000 EUR bez DPH. 
Nepredloženie dokladov podľa tohto bodu bude dôvodom na vylúčenie 
uchádzača. 

d.3) Originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu preukazujúceho 
splnenie podmienky účasti podľa bodu 6 c) tejto Výzvy na súťaž. 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie údajov o vzdelaní a 
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii minimálne jednej osoby 
(experta), zodpovednej za poskytnutie služieb. Uchádzač predloží 
životopis experta v tomto minimálnom rozsahu a s týmito podmienkami: 

i. meno a priezvisko experta, 
ii. ukončené vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa, prípadne aj 

absolvované školenia a získané certifikáty/osvedčenia,  
iii. história zamestnaní (časové obdobie, zamestnávateľ, pozícia),  
iv. celková dĺžka praxe experta v oblasti regulácie elektronických 

komunikácií, poštových služieb alebo informačno-komunikačných 
technológií, 

v. odborné skúsenosti experta – prehľad o jeho profesijnej praxi 
vzťahujúcej sa k predmetu zákazky,  

vi. čestné vyhlásenie experta o pravdivosti uvedených údajov 
a vyhlásenie, že sa bude podieľať na plnení predmetu zákazky,  

vii. dátum a podpis experta.  

                     
1
 Tri roky predchádzajúce dňu, ktorý je uvedený v bode 9a) 
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Zo životopisu experta musí byť možné jednoznačne určiť splnenie 
podmienky o odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii navrhovanej 
osoby (osôb) v oblasti predmetu zákazky. Táto kvalifikačná podmienka 
bude splnená, ak uchádzač preukáže, že aspoň jeden navrhovaný 
expert má minimálne 5-ročnú odbornú prax v oblasti elektronických 
komunikácií, poštových služieb alebo informačných technológií a 
podieľal na vypracovaní minimálne jednej štúdie/metodiky/stratégie 
v ktorejkoľvek z uvedených oblastí pre orgán verejnej správy v 
postavení regulátora s kompetenciami určenými všeobecne záväzným 
právnym predpisom alebo pre inú inštitúciu s regulatívnymi 
kompetenciami a právomocou rozhodovať o právach a povinnostiach, 
ktorej rozhodnutia sú právne vynútiteľné. 

Nepredloženie dokladu/ov podľa tohto bodu bude dôvodom na 
vylúčenie uchádzača. 

d.4) Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk  
Uchádzač v ponuke uvedie: 

 Cenu v EUR s DPH, 
 Lehotu poskytnutia služieb v kalendárnych dňoch.  

 
Cena navrhnutá uchádzačom musí byť maximálna, konečná 
a uchádzač ju uvedie v štruktúre: 
   cena bez DPH: ...................... EUR 
   sadzba DPH:   ...................... % 
   výška DPH:   ...................... EUR 
   cena s DPH:   ...................... EUR 
   cena s DPH slovom: ................................................. eur  a ...../100 
 
Lehota poskytnutia služieb bude predstavovať maximálny čas, ktorý 
navrhuje uchádzač na splnenie predmetu zákazky, pričom je nutné 
rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa uvedenú v bode 8. 
Uchádzač uvedie lehotu poskytnutia služieb ako pevné číslo 
vyjadrujúce počet navrhovaných kalendárnych dní na poskytnutie 
služieb. Nie je prípustné, aby uchádzač uviedol časové rozpätie lehoty 
poskytnutia služieb. 
 
Okrem uvedenia ceny v požadovanej štruktúre uchádzač uvedie návrh 
na plnenie kritérií podľa nasledovnej predlohy: 

Kritérium Číselná hodnota 

Cena v EUR s DPH xxx 

Lehota poskytnutia služieb v kalendárnych dňoch xxx 

 
e) Splnenie podmienok účasti požadovaných v časti d.1) až d.3) možno preukázať 

čestným vyhlásením uchádzača, ktoré musí obsahovať údaje, ktoré preukážu 
splnenie požadovaných podmienok účasti, pričom doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný 
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste 
v poradí, v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. V prípade, ak 
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti požadovaných v časti d.1) až 
d.3) prostredníctvom tretej osoby, čestné vyhlásenie musí obsahovať 
informáciu o tom, že uchádzač danú podmienku účasti preukazuje 
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prostredníctvom tretej osoby. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť 
zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti.  

f) Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku. 

g) Nevyžaduje sa aby ponuka obsahovala návrh zmluvy. Návrh zmluvy bude 
predložený len úspešnému uchádzačovi. Verejný obstarávateľ uzavrie 
s úspešným uchádzačom zmluvu, ktorej predmetom budú služby opísané 
v bode 4, v zmysle elektronických príloh tejto Výzvy na súťaž, v súlade 
s podmienkami tejto Výzvy na súťaž a v súlade s ponukou uchádzača. 
Súčasťou zmluvy bude určenie zmluvnej pokuty za nedodržanie lehoty 
poskytnutia služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že lehota poskytnutia služieb je 
jedným z kritérií na vyhodnotenie tejto súťaže, verejný obstarávateľ v zmluve 
stanoví sankciu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny vrátane DPH za každý 
kalendárny deň omeškania dodania predmetu zákazky.  

 
10. Podmienky financovania 

Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa pričom 
tento môže požiadať o refundáciu zmluvných výdavkov z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden 
preddavok na plnenie zmluvy a za poskytnuté služby uhradí formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 60 dní. 

 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú cena s DPH za celý predmet zákazky 
a lehota poskytnutia požadovaných služieb. V prípade, že uchádzač nie je 
platcom DPH, túto skutočnosť vo svojej ponuke zreteľne uvedie. 

 
Verejný obstarávateľ určuje relatívnu váhu jednotlivých kritérií nasledovne: 

Cena s DPH:   váha 70 % 
Lehota poskytnutia služieb: váha 30 % 

 
12. Spôsob vyhodnotenia ponúk 

Ponuke s najnižšou cenou s DPH bude pridelených 70 bodov, ostatným ponukám 
bude pridelený počet bodov podľa vzorca:  

70*
DPH s cena áposudzovan

DPH s cena najnižšia

 
 
Ponuke s najkratšou lehotou poskytnutia služieb počítanou v kalendárnych dňoch 
bude pridelených 30 bodov, ostatným ponukám bude pridelený počet bodov podľa 
vzorca: 

30*
lehota áposudzovan

lehota najkratšia

 
 

Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý dosiahne najvyšší súčet bodov za obidve 
kritériá. V prípade, ak niektoré ponuky dosiahnu rovnaký súčet bodov, 
o úspešnom uchádzačovi rozhodne nižšia cena s DPH. 

 
13. Doplňujúce informácie 

Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady 
(vrátane dopravných nákladov a cestovných náhrad z/do krajských miest 
uvedených v bode 4), ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. 
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Pod pojmom „bezodkladne“ sa rozumie do 7 kalendárnych dní. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky 
a túto Výzvu na súťaž zrušiť.  

 
 

 
 
 
V Bratislave 12. 06. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy (elektronicky na CD): 
 
1/ Vzor záväznej osnovy štúdie uskutočniteľnosti 
2/ Prílohy k štúdii uskutočniteľnosti 
3/ Metodické usmernenie pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci OP II 


