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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
pre zákazku 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:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO:  00164381 
Kontaktná osoba:  Mária Šimková 
e-mail:  maria.simkova@minedu.sk  
Tel. č.:  +421 2 59 374 384 
 

2. Názov predmetu zákazky: „Katalóg mapových výstupov, priestorových a štrukturálnych 
analytických databáz z hľadiska dostupnosti vybraných predškolských zariadení na území 
SR“ 
 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
382210000-0 Geografický informačný systém (GIS alebo ekvivalentný) 
22114300-5 Mapy 
48326100-0 Systémy zhotovovania digitálnych máp 
48326100-9 Softvérový balík na vytváranie máp 
 

4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je vytvorenie katalógu mapových výstupov zobrazujúcich vo vhodnej 

mierke vybranú časť sídelnej štruktúry, cestnej infraštruktúry a lokalizáciu predškolských 

zariadení, s cieľom poskytnúť relevantné územno-identifikačné informácie pre podporu 

rozhodovacieho procesu optimalizácie siete vybraných predškolských zariadení. 

Predmetom zákazky je vytvorenie (geo) dátového modelu potrebného pre územno-

priestorové analýzy identifikujúce vzdialenostné zóny z obcí s MŠ podľa dole uvedenej 

technickej špecifikácie, vrátane vytvorenia geograficky štruktúrovaných databáz použitých 

pri procese evaluácie územnej príslušnosti jednotlivých obcí do vzdialenostných zón 

dostupnosti vybraných predškolských zariadení (MŠ).  

 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je prílohou č. 1 tejto výzvy. 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

49 100,00 EUR bez DPH (slovom štyridsaťdeväťtisícjednosto eur bez DPH) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá 
presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.  
 

6. Miesto a termín poskytnutia služieb:  
Miesto odovzdania plnenia predmetu zákazky: MŠVVaŠ SR,  Stromová 1, 813 30 
Bratislava  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmetné územno-priestorové analýzy dostupnosti 
zariadení predškolskej výchovy (MŠ) boli realizované pre všetky obce SR. 
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Termín: zmluva o poskytnutí služieb,  predmetné plnenie – územno-priestorové analýzy 
dostupnosti   v technickej   špecifikácii v rozsahu a forme podľa opisu predmetu zákazky 
do  30 dní od doručenia objednávky. 
 

7. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

 
8. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý 
predmet zákazky. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené  
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
  e-mailom  

- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú  
v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený  
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka;  
to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak 
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu:  
maria.simkova@minedu.sk   
 

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 
obchodné meno uchádzača a heslo: SÚŤAŽ „KATALÓG MAPOVÝCH VÝSTUPOV“ 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.12.2018 do 14:00 hod. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 19.02.2019 
 
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a 
ostatnými platnými predpismi.  

13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel.  

13.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  
- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.5 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo uskutočnenia 
stavebných prác. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych 
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predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny 
nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho 
povinností.  

13.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť,  
že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

13.7 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny  
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

13.8 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

 
14. Podmienky účasti 

14.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

 doklad o oprávnení uchádzača uskutočňovať služby v rozsahu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom registra  
na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk (a pod.) alebo zoznamu hospodárskych 
subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade pochybností je 
uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie 
podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 

14.2 Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej 
alebo odbornej spôsobilosti: 
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt 
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom je verejný 
obstarávateľ;  alebo obstarávateľ podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
14.3 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky 

účasti musia byť v ponuke predložené ako skeny (pri ponuke doručenej e-
mailom, pričom verejný obstarávateľ môže žiadať predloženie originálov), 
alebo ako originály, alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ je ponuka 
predložená v listinnej podobe. 
 

14.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo 
verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 

 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 14.2 - § 34 ods. 1 písm. a) 

zákona 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznamom poskytnutých služieb uchádzač 
preukázal, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania 
(13.12.2018) samotný uchádzač zrealizoval minimálne 3 samostatné zákazky rovnakého 
alebo odborného charakteru ako je predmet zákazky (katalóg mapových výstupov 
priestorových, štrukturálnych, analytických databáz zariadení na území rozsahom 
podobných ako SR).  
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Za vyhovujúcu zákazku je možné považovať iba takú zákazku, ktorej realizácia nebola 
predčasne ukončená z dôvodu odstúpenia od zmluvy na základe porušení zmluvných, 
resp. zákonných povinností zo strany dodávateľa. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam  poskytnutých služieb resp. 
referencia, obsahoval minimálne: 

 názov a sídlo odberateľa, 

 kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a 
priezvisko, tel. č., e-mail), 

 predmet plnenia 

 opis predmetu plnenia, 

 lehota uskutočnenia, 

 cena poskytnutých služieb v eur  bez DPH celkom. 
 

15. Obsah ponuky 
 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

15.1 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 tejto 
výzvy „Návrh na plnenie kritérií“ 

15.2 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 14.2 tejto výzvy. 
    

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
  Najnižšia cena 

   
16.1 Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa 

celkových cien s DPH za predmet zákazky (celkových konečných cien) 
ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet 
zákazky najnižšiu celkovú cenu. 

 
17. Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Úspešnému uchádzačovi sa 
neposkytne preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. Ostatné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené 
v prílohách tejto výzvy. 

 
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Objednávka. 
        
 
Bratislava, 13.12.2018 
 
 
 
 ____________________________ 
 Mgr. Matej Sliška 
 vymenovaný na zastupovanie riaditeľa  
 odboru pre verejné obstarávanie 
 
 
 
Prílohy výzvy na predkladanie ponúk:  
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky – technická špecifikácia  
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 
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Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  
 
 
Názov zákazky 
„Katalóg mapových výstupov, priestorových a štrukturálnych analytických databáz z hľadiska dostupnosti 
vybraných predškolských zariadení na území SR“ 

 
 

1. Opis  predmetu zákazky:     
 
Predmetom zákazky je vytvorenie katalógu mapových výstupov zobrazujúcich vo vhodnej 
mierke vybranú časť sídelnej štruktúry, cestnej infraštruktúry a lokalizáciu predškolských 
zariadení,  s cieľom poskytnúť relevantné územno - identifikačné informácie pre podporu 
rozhodovacieho procesu optimalizácie siete vybraných predškolských zariadení. 
Premetom zákazky je vytvorenie (geo)dátového modelu potrebného pre územno-priestorové 
analýzy identifikujúce vzdialenostné zóny z obcí s MŠ podľa dole uvedenej technickej 
špecifikácie,  vrátane vytvorenia  geograficky štruktúrovaných databáz   použitých pri 
procese evaluácie územnej príslušnosti jednotlivých obcí do vzdialenostných zón dostupnosti 
vybraných predškolských zariadení (MŠ). 
 
 
2. Technické požiadavky na realizáciu  predmetu obstarania :  
 

1) Obstarávateľ požaduje, zabezpečiť územno-priestorové analýzy dostupnosti vybraných 
predškolských zariadení (materskej školy) pre každú obec na Slovensku, vrátane 
lokalizácie a vyhodnotenia pre všetky rómske osady (osady). Cieľom týchto analýz má 
byť  identifikácia spádovosti každej obce na Slovensku vo vzťahu k lokalizácii 
existujúcej siete  zariadení predškolskej výchovy (materské školy). Mapové schémy 
budú identifikovať pre každú obec s materskou školou (MŠ), vzdialenostné zóny ( po 
cestnej komunikácii) :  

a) Vzdialenostná zóna 5 km 
b) Vzdialenostná zóna 10 km 

Výstupom tejto analýzy dostupnosti bude identifikácia príslušnosti obcí bez MŠ do 
príslušných spádových vzdialenostných zón  podľa bodu a)resp. b), ako aj jednoznačná 
identifikácia obcí , ktoré nebudú spĺňať požadované 2 kategórie vzdialenostnej dostupnosti.  
 

2) Obstarávateľ požaduje, aby výsledky územno-priestorových  analýz  dostupnosti 
vybraných predškolských zariadení (podľa bodu 1) boli interpretované na mapových 
výstupoch / schémach , ktoré budú integrovať : 

a) mapové podklady 
i) mapa sídelnej štruktúry obcí SR v členení po okresoch  
ii) mapa priebehu cestnej siete pre dané územie 
iii) lokalizačná mapa v súčasnosti existujúcich zariadení MŠ 

b) dátové podklady   
i) kvantifikácia potenciálu predmetnej cieľovej skupiny detí  (v požadovanom 

veku) jednotlivých obcí SR a integrácia čiastkových databáz objednávateľa 
- počet detí za jednotlivé obce, ktoré navštevujú škôlku tak, aby sa dal 
kumulatívne identifikovať počet detí, ktoré nenavštevujú škôlku pre každú 
obec . 

 
3) Obstarávateľ požaduje, aby na mapovej schéme boli zobrazené mapové podklady 

v rozsahu bodu 2) časť a) i-iii),a  dátové podklady podľa bodu b) časť i)  tak, aby 
v prehľadnej forme poskytovali obstarávateľovi prehľad o potenciálnej spádovosti obce 
s MŠ  v 2 vzdialenostných zónach (5km, 10 km). Predmetné dáta a mapové podklady 
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budú zobrazené tak, aby bola jednoznačne identifikovateľná požadovaná spádovosť - 
farebne rozlíšený územný výber 2 úrovní pre spádovú oblasť, ako aj identifikácia obcí , 
ktoré sa nedostanú do uvedených spádových zón a pri jednotlivých obciach zobrazený 
štruktúrovaný údaj -  počet detí  v požadovanom veku,  počet detí v MŠ.  
 

4) Rozsah územia:  
Obstarávateľ požaduje, aby predmetné územno-priestorové analýzy dostupnosti 
zariadení predškolskej výchovy (MŠ) boli zrealizované pre všetky obce SR.  
 

5) Forma výstupov: 
Obstarávateľ požaduje, aby mapové schémy zobrazujúce výsledky priestorových 
analýz boli odovzdané v analógovej (tlačenej) forme a v digitálnej forme (pdf). 
 

6) Rozsah požadovaných výstupov: 
Obstarávateľ požaduje, aby mapové schémy zobrazujúce výsledky priestorových 
analýz boli odovzdané v rozsahu - minimálne  1 mapovo-schematický výstup za okres, 
aj s priľahlými obcami zo susedných  okresov, v prípade, že spádovosť (dostupnosť) 
pre jednotlivé obce z daného okresu presahuje do susedného okresu. 
 

7) Súčinnosť verejného obstarávateľa: 
Obstarávateľ poskytne databázu osád, ktoré majú byť predmetom územných analýz 
tak, aby ich mohol dodávateľ zakomponovať do geomodu vzdialenostnej spádovosti 
všetkých predmetných lokalizácií (obcí a osád na území SR). 
 

8) Poskytnutie databáz: 
Obstarávateľ požaduje, aby výsledky územno-priestorových analýz interpretované na 
mapových schémach boli spracované a poskytnuté obstarávateľovi vo forme vhodne 
geograficky štruktúrovaných databáz/ tabuliek. 
 

9) Termín dodania zákazky: 
Obstarávateľ požaduje, aby predmetné územno-priestorové analýzy dostupnosti 
v technickej špecifikácii a v rozsahu a forme popísaných v hore uvedených bodoch boli 
dodané do 30 pracovných dní od doručenia objednávky.  
 

10) Požiadavky na kvalitu a dodania zákazky: 
a. Úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní 

od doručenia objednávky technickú špecifikáciu výstupu zákazky, popísanú 
na dostatočnej úrovni podrobnosti, aby mohol obstarávateľ posúdiť kvalitu 
výsledného výstupu zákazky. Vypracovaná bude minimálne v rozsahu 
určenom Technickými požiadavkami na realizáciu predmetu obstarania. Táto 
technická špecifikácia, schválená obstarávateľom, stanoví zároveň parametre 
akceptácie výstupu. 

b.  Úspešný uchádzač dodá finálne výstupy predmetu zákazky do 25 
pracovných dní od schválenia technickej špecifikácie zo strany 
obstarávateľa. Faktúru za poskytnuté služby v rozsahu predmetu zákazky 
môže úspešný uchádzač vystaviť až po podpise dokumentu, ktorým 
obstarávateľ akceptoval dodané výstupy za finálne a kompletné. 

Na úkony uvedené v tomto bode je zo strany obstarávateľa oprávnený generálny 
riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát. 
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Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 

 
Názov zákazky 
„Katalóg mapových výstupov, priestorových a štrukturálnych analytických databáz z hľadiska dostupnosti 
vybraných predškolských zariadení na území SR“ 
 

Návrh na plnenie kritérií 

 
Obchodné meno / názov uchádzača:   

  
 

   
 

 Sídlo / miesto podnikania:    

  
 

   
 

 IČO:   

  
 

   
 

 DIČ:    

  
 

   
 

 Kontaktná osoba:    

  
 

   
 

 E-mail:    

  
 

   
 

 Telefón:    

 
Kritérium vyhodnotenia: Najnižšia cena celkom v € s DPH za celý predmet zákazky. V prípade uchádzača, 
ktorý nie je platcom DPH sa vyhodnocuje cena celkom v € bez DPH, nakoľko to je konečná cena. 

Predmet zákazky Cena celkom v eur bez DPH Výška DPH 
Cena celkom v eur  

s DPH 

Katalóg mapových 
výstupov, priestorových 
a štrukturálnych 
analytických databáz 
z hľadiska dostupnosti 
vybraných predškolských 
zariadení na území SR 

   

Som / nie som platcom DPH.  Nehodiace sa prečiarknite  
Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta. 
 
 
 
 
 

V    dňa     

      

  

 
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej 

konať za uchádzača 
 

 

                                                           
 

http://www.minedu.sk/

