
~ MIN ISTERSTVO „ Š~OLSTVA, VFpY, 
VYSKUMU A SPOR.TU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

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: 
e-mail: 
Tel. č.: 

Mgr. Martin Čukan 
martin.cukan@minedu.sk 
+421 2 59 374 190 

2. Názov predmetu zákazky: „Ex-post hodnotenie OPV" 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 
Hlavný predmet 
79419000-4 Hodnotiace konzultačné služby 
Doplňujúce predmety 
85312320-8 Poradenské služby 
72316000-3 Analýza údajov 

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vykonanie externého ex-post hodnotenia operačného programu 
Vzdelávanie (obsahové zhodnotenie a prínos pre cieľové skupiny) implementovaného 
z Európskeho sociálneho fondu v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
v programovom období 2007 - 2013. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická 
špecifikácia je uvedený v prílohe č. 1 tejto požiadavky. 

5. Miesto a termín poskytnutia služby: 
Miesto plnenia predmetu zákazky: MŠWŠ SR, Hanulova 5/B, Bratislava 841 01 
Termín: Lehota dodania predmetu zákazky je do 160 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy s objednávateľom. 

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

7. Rozdelenie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky. 

8. 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. 

9. 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: 
martin.cukan@minedu.sk 



- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 
obchodné meno uchádzača a heslo: SÚŤAŽ „Ex-post hodnotenie OPV" 

1 O. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 15.8.2019 do 12:00 hod. 

11. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.12.2019 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
12.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 
12.2 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. 

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

12.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčtom navrhovanej ceny bez 
DPH a výšky DPH, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa. 

12.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení: 

navrhovaná cena bez DPH 
sadzba DPH a výška DPH 
navrhovaná cena vrátane DPH. 

12.6 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 poskytnutia služby. Navrhovaná 
cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač 
bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej 
ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. 

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

12.8 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. 

12.9 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. 

13. Podmienky účasti 
13.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona: 
13.2 Uchádzač musí spÍňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona. Jej splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov 
voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. 

13.3 Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na 
portáli https://oversi.gov.sk/ alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným 
Úradom pre verejné obstarávanie. 

13.4 Zároveň uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa§ 183 zákona. V prípade, 
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená. 

13.5 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. 

13.6 Podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona: 
13. 7 Uchádzač musí spÍňať podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti uchádzača 

podľa § 34 ods. 1 písm. g). Preukáže ich údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo 
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o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy/objednávky. 
13.8 Uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť experta/expertný tím s nasledovnou 

minimálnou úrovňou štandardov: 
• min. 1 hlavný expert, ktorý spÍňa nasledovné požiadavky: 

minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - preukáže kópiou 
diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 
minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti hodnotenia programov alebo 
ekvivalent, pričom ekvivalentom rozumieme mechanizmus/ rámec/ grantovú 
schému/ finančný nástroj/ programový dokument so stanovenou 
stratégiou, vymedzenými prioritami s konkrétnymi cieľmi a stanovenými 
merateľnými ukazovateľmi. Tieto programy sú spolufinancované zo zdrojov 
Európskej unie, resp. z obdobných iných zdrojov príkladmo: Finančný 
mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Granty Svetovej banky, 
Granty OSN a pod. - preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu 
s odkazom na overiteľnú referenciu. Profesijnú prax experta v životopise preukáže 
výkonom pracovnej činnosti na úrovni mesiac/rok - mesiac/rok v trvaní od-do. 
minimálne 2 praktické skúsenosti s hodnotením intervencií financovaných 
z Európskeho sociálneho fondu na úrovni programov alebo ekvivalent pričom 
ekvivalentom programu rozumieme mechanizmus/ rámec/ grantovú schému/ 
finančný nástroj/ programový dokument so stanovenou stratégiou, vymedzenými 
prioritami s konkrétnymi cieľmi a stanovenými merateľnými ukazovateľmi. Tieto 
programy sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, resp. z obdobných iných 
zdrojov príkladmo: Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, 
Granty Svetovej banky, Granty OSN a pod. - preukáže prostredníctvom 
podpísaného životopisu s odkazom na overiteľnú referenciu 

• min. 1 expert, ktorý spÍňa nasledovné požiadavky: 
minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - preukáže kópiou 
diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 
minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti hodnotenia programov alebo ekvivalent, 
pričom ekvivalentom programu rozumieme mechanizmus/ rámec/ grantovú 
schému/ finančný nástroj/ programový dokument so stanovenou 
stratégiou, vymedzenými prioritami s konkrétnymi cieľmi a stanovenými 
merateľnými ukazovateľmi. Tieto programy sú spolufinancované zo zdrojov 
Európskej unie, resp. z obdobných iných zdrojov príkladmo: Finančný 
mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Granty Svetovej banky, 
Granty OSN a pod. - preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu 
s odkazom na overiteľnú referenciu. 
Profesijnú prax experta v životopise preukáže výkonom pracovnej činnosti 
na úrovni mesiac/rok - mesiac/rok v trvaní od-do. 
minimálne 2 praktické skúsenosti s hodnotením výsledkov a dopadov programov 
alebo ekvivalent, pričom ekvivalentom programu rozumieme mechanizmus/ rámec/ 
grantovú schému/ finančný nástroj/ programový dokument so stanovenou 
stratégiou, vymedzenými prioritami s konkrétnymi cieľmi a stanovenými 
merateľnými ukazovateľmi. Tieto programy sú spolufinancované zo zdrojov 
Európskej unie, resp. z obdobných iných zdrojov príkladmo: Finančný 

mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Granty Svetovej banky, 
Granty OSN a pod. - preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu 
s odkazom na overiteľnú referenciu 

• min. 1 expert, ktorý spÍňa nasledovné požiadavky: 
minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - preukáže kópiou 
diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 
minimálne 2 praktické skúsenosti s tvorbou hodnotení alebo ekvivalent, pričom za 
ekvivalent rozumieme analýzy/ štúdie aj formou spoluautorstva v oblasti 
vzdelávania a/alebo vzdelávacej politiky - preukáže prostredníctvom podpísaného 
životopisu s odkazom na overiteľnú referenciu 
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14. Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
14.1 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 tejto 

výzvy „Návrh na plnenie kritérií" 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
[8J Najnižšia cena 

15.1 Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa 
celkových cien s DPH za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od 
najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý 
ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu. 

15.2 Cena za obstarávanú službu musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

16. Podmienky financovania: 
Zákazka bude financovaná najprv zo štátneho rozpočtu a následne refundovaná zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie, z operačného programu Ľudské zdroje. 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. 

17. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 
[8J Zmluva 

Bratislava, 02.08.2019 

Prílohy: 

Mgr. Martin Čukan 
odbor technickej pomoci 

a podporných činností prijímateľa 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky vrátane 2x prílohy č. 1A hárok NP _OPV a hárok DOP 
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo 
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