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vzťahu k sieti MŠ 

A.1 Informácie o zákazke a pokyny pre záujemcov a uchádzačov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Sídlo a kontaktné miesto: Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO:    00164381 
DIČ:    2020798725 
Webové sídlo:   www.minedu.sk   
Odkaz na profil:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/603    
Kontaktná osoba zákazky Ing. Mária Šimková 
Telefón:   +421 259374384 
E-mail:    maria.simkova@minedu.sk  
 

Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca a uchádzač postupovali podľa príručky pre 
používateľa systému IS EVO zverejnené na stránke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-
5f7.html  

 
2. Predmet zákazky 

2.1 Názov predmetu zákazky: „Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj 
v obciach SR vo vzťahu k sieti MŠ“ 

 
3. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie prehľadných mapových výstupov (schém) interpretujúcich 
územno-demografický vývoj (vekovej zložky obyvateľstva 1-5 rokov, v 1 ročných intervaloch) 
všetkých obcí na Slovensku vo vzťahu k vzdialenostným zónam (5km,10km a 10km a viac) 
jednotlivých obcí od súčasnej lokalizačnej siete MŠ, vrátane vyhodnotenia populačných 
trendov (početnosti detí pre jednotlivé vekové ročníky) k súčasnej kapacite MŠ pre jednotlivé 
vzdialenostné zóny. Obstaráva sa vytvorenie špeciálneho geodátového (mapového)modelu 
integrujúceho sídelnú štruktúru, cestnú infraštruktúru, lokalizáciu siete materských škôl a 
demografickú štruktúru obyvateľstva všetkých obcí (ZUJ) na Slovensku, s cieľom zistiť 
predpokladaný vývoj tejto zložky obyvateľstva vo vzťahu k príslušnosti obce k jednotlivým 
vzdialenostným zónam (5,10 a 10 a viac km) a k existujúcej sieti MŠ na Slovensku. Základným 
cieľom zákazky je získať systémový prehľad o početnosti detí pre jednotlivé ročníky (vo veku 
1,2,3,4,5 rokov), ako aj kumulatívne počty pre jednotlivé obce SR v územno-priestorových 
súvislostiach, najmä s dôrazom na identifikáciu obcí vo vzdialenosti 5 km, 10 km, 10 a viac 
kilometrov od existujúcej MŠ s integráciou údajov o kapacite jednotlivých MŠ. Obstarávateľ 
požaduje spracovať prehľadné mapové schémy, ktoré budú jednoznačne a vizuálne 
prehľadne identifikovať príslušnosť jednotlivých obcí do predmetnej vzdialenostnej zóny (od 
existujúcej siete MŠ), s vyznačením počtu detí pre jednotlivé ročníky narodenia (k 
1.9.2018,2017,2016,2015,2014), ako aj kumulatívne pre ročníky 2014-2016). 
Obstarávateľ požaduje vypracovanie a dodanie predmetných mapových schém jednotlivo za 
všetky okresy SR (72 výstupov), a zároveň požaduje dodanie týchto údajov v tabuľkovej resp. 
databázovej forme s jednoznačným vyznačením príslušnosti obce do vzdialenostnej zóny a 
určenie počtov detí v týchto obciach (zároveň aj v zónach), s vyznačením kumulatívneho 
počtu detí pre jednotlivé ročníky a vzdialenostné zóny s porovnaním k súčasnej kapacite 
jednotlivých MŠ. Bližšie informácie sú uvedené v Opise predmetu zákazky. 

 

http://www.minedu.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/603
mailto:maria.simkova@minedu.sk
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
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4. Predpokladaná hodnota 
4.1 Predpokladaná hodnota celej zákazky (ďalej len „PHZ“) je 53 600 eur bez DPH.  

 
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

5.1 Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Bratislava 
5.2 NUTS kód zákazky: SK01  
5.3 Lehoty a podmienky dodania sú podrobne uvedené v opise predmetu zákazky a v zmluvných 

podmienkach. 
 

6. Zdroj finančných prostriedkov 
6.1 Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu formou bezhotovostného platobného styku. 
6.2 Verejný obstarávateľ v zákazke neposkytuje preddavky. Spôsob a podmienky fakturácie sú 

bližšie uvedené v zmluvných podmienkach.  
6.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

7.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti a uchádzač musí predložiť ponuku komplexne na 
celý predmet zákazky. Predmetom zákazky je dodávka jedného komplexného zariadenia 
a k nemu potrebných služieb (inštalácia certifikovaným technikom, implementácia, 
konfigurácia a zaškolenie obsluhy). Vzhľadom na predmet zákazky jej delenie na časti nie je 
účelné. 

 
8. Variantné riešenia 

8.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky.  

8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnocovania ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
9. Lehota viazanosti ponuky 

9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2019.  
 

10. Obhliadka miesta poskytovania služieb 
10.1  Obhliadka miesta poskytovania služieb nie je potrebná.  
 

11. Komunikácia. 
11.1 Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia 
úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných 
údajov uvedených v týchto dokumentoch.  

11.2 Podľa § 20 ods. 1 prvá veta ZVO komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní 
sa uskutočňuje písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon 
neustanovuje inak. 

11.3 Verejný obstarávateľ realizuje predmetné verejné obstarávanie (vrátane elektronickej 
komunikácie) prostredníctvom IS EVO. 

11.4 Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO je, aby mal uchádzač príslušné technické 
a odborné predpoklady – technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné 
technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v aktuálnych 
príručkách a videonávodoch. Pre prácu v IS EVO je potrebné nasledovné technické 
vybavenie: 

11.4.1 pripojenie na Internet,  
11.4.2 Podporované prehliadače: 

Microsoft Internet Explorer verzia 11 alebo vyšší, 
Microsoft Edge verzia 40 alebo vyšší 
Mozilla Firefox verzia 57 alebo vyšší, 
GoogleChrome verzia 60 alebo vyšší, 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
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Safari verzia 12 alebo vyšší, 
Opera verzia 50 alebo vyšší. 

11.5 Na komunikáciu uskutočnenú záujemcom/uchádzačom iným spôsobom ako prostredníctvom 
IS EVO verejný obstarávateľ nebude prihliadať, resp. prihliadne na ňu iba v rozsahu, že 
verejný obstarávateľ prostredníctvom elektronickej pošty bezodkladne upozorní hospodársky 
subjekt na potrebu uskutočniť komunikáciu prostredníctvom IS EVO (za predpokladu že 
hospodársky subjekt poskytne e-mailovú adresu). 

11.6 Podmienkou komunikácie v IS EVO je, aby Záujemca/uchádzač bol evidovaný 
v informačnom systému ÚVO ako užívateľ  za hospodársky subjekt.  V prípade, že 
hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len „IS UVO“) evidovaný, 
vytvorí si účet v IS ÚVO. 

 
12. Vysvetlenie  

12.1 Žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažnom dokumente možno podať prostredníctvom IS EVO. 

 
13. Vyhotovenie ponuky  

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej podobe. 
13.2 Všetky doklady a dokumenty ponuky (ide o dokumenty požadované v rámci bodu  

14 súťažného dokumentu „Obsah ponuky“ sa vyhotovujú elektronicky a posielajú cez systém 
EVO. 

13.3 Doklad a dokument, ktorý sa zasiela prostredníctvom IS EVO sa zasiela ako scan originálu 
alebo úradne overenej kópie dokladu, resp. dokumentu. 

13.4 Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo 
verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom, t. j. v slovenskom jazyku. Ak sú 
doklady alebo dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku, musia byť predložené spolu s ich 
úradným prekladom do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 
do štátneho jazyka, t. j. slovenského jazyka.  

 
14. Obsah ponúk   

14.1 Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu:  
- obchodné meno,  
- sídlo,  
- štatutárny orgán,  
- prípadne osoba splnomocnená na podpisovanie ponuky,  
- IČO,  
- DIČ, 
- IČ DPH,  
- bankové spojenie, IBAN, 
- kontaktná osoba na komunikáciu, jej e-mailová adresa, telefónne číslo,  

14.2 Čestné vyhlásenie podľa kapitoly A.2. 
14.3 Návrh na plnenie kritéria podľa kapitoly A.3 a 
14.4 Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa kapitoly A.5. 

15. Náklady na ponuku 
15.1 Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami 

uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo 
straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky.  

15.2 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi  prostredníctvom systému EVO a predložené v 
lehote na predkladanie ponúk sa stávajú súčasťou dokumentácie k verejnému obstarávaniu. 

 
16. Predkladanie ponúk 

16.1 Uchádzač vypracuje a predloží ponuku cez IS EVO.  
 

17. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
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17.1 Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 
17.2 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 3.9.2019 do 10,00 hod. miestneho času.    
 

18. Otváranie/sprístupnenie ponúk  
18.1 Ponuky sa otvárajú na sídle verejného obstarávateľa, po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk a po tom ako IS EVO sprístupní ponuky.  
18.2 Otváranie ponúk bude neverejné. 
 

19. Vyhodnocovanie ponúk  
19.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a ponuky v súlade s výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažným dokumentom. 
19.2 Elektronická aukcia sa nepoužije. 
 

20. Konflikt záujmov 
20.1 Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu 

záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 
transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

20.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, kedy zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho 
zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, 
ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej 
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. 

20.3 Zainteresovanou osobou je najmä osoba, ktorá sa podieľala na príprave a realizácii 
verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi 
podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave a realizácii 
verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave 
alebo realizácií. 

20.4 Verejný obstarávateľ zabezpečí posudzovanie možnosti vzniku konfliktu záujmov vo 
všetkých etapách  procesu tohto verejného obstarávania. 

20.5 Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby 
záujemca, uchádzač, resp. člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ vo všetkých fázach 
procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov 
spôsobom, potvrdí čestným vyhlásením.  

20.6 Záujemca/Uchádzač/subdodávateľ e povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte 
záujmov alebo o možnosti jeho vzniku, písomne  informovať o tejto skutočnosti verejného 
obstarávateľa. 

20.7 Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak identifikuje  konflikt 
záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu 
prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností 
a zodpovedností s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti 
odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, verejný obstarávateľ v súlade s § 40 
ods. 6 písm. f) zákona vylúči uchádzača z tohto verejného obstarávania. 
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 A.2 Opis predmetu zákazky 
 
 
Predmetom zákazky je dodanie prehľadných mapových výstupov (schém), interpretujúcich  územno 

– demografický vývoj (vekovej zložky obyvateľstva 1-5 rokov, v 1 ročných intervaloch)  všetkých obcí 

na Slovensku vo vzťahu  ku vzdialenostným zónam  (5km, 10km a 10 km viac)  jednotlivých obcí od 

súčasnej lokalizačnej siete MŠ, vrátane  vyhodnotenia populačných trendov (početnosti detí pre 

jednotlivé vekové ročníky)  k súčasnej kapacite MŠ pre jednotlivé vzdialenostné zóny. 

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci plnenia predmetu zákazky: 
a) vytvoriť špeciálny geodátový (mapový) model integrujúceho sídelnú štruktúru, cestnú 

infraštruktúru, lokalizáciu siete materských škôl a demografickú štruktúru obyvateľstva 
všetkých obcí (ZUJ) na Slovensku, s cieľom zistiť predpokladaný vývoj tejto zložky 
obyvateľstva vo vzťahu k príslušnosti obce k jednotlivým vzdialenostným zónam (5, 10 a 10 
a viac km) a k existujúcej sieti MŠ  na Slovensku; základným cieľom zákazky je získať 
systémový prehľad o početnosti detí pre jednotlivé ročníky (vo veku 1, 2, 3, 4, 5 rokov), ako 
aj kumulatívne počty,  pre jednotlivé obce SR v ich územno-priestorových súvislostiach, 
najmä s dôrazom na identifikáciu obcí vo vzdialenosti 5km, 10km a 10 a viac kilometrov od 
existujúcej MŠ s integráciou údajov o kapacite jednotlivých MŠ, 

b) spracovať prehľadné mapové schémy, ktoré budú jednoznačne a vizuálne prehľadne 

identifikovať príslušnosť jednotlivých obcí do predmetnej vzdialenostnej zóny (od existujúcej 

siete MŠ), s vyznačením počtu detí pre jednotlivé ročníky narodenia (k 1. 9. 2018, 2017, 

2016, 2015, 2014), ako aj kumulatívne pre ročníky 2014-2016), 

c)  vypracovanie a dodanie predmetných mapových schém jednotlivo za všetky okresy SR (72 

výstupov), a zároveň požaduje dodanie týchto údajov v tabuľkovej resp. databázovej forme 

s jednoznačným vyznačením príslušnosti obce do vzdialenostnej zóny a určenie počtov detí 

v týchto obciach (zároveň aj v zónach), s vyznačením kumulatívneho počtu detí pre 

jednotlivé ročníky a vzdialenostné zóny  s porovnaním k  súčasnej kapacity jednotlivým MŠ. 

Verejný obstarávateľ požaduje služby územno-dátových analýz a prípravy mapových 
výstupov:  

i. geografická a dátová integrácia sídelnej, cestnej infraštruktúry s lokalizáciou siete MŠ do 
úrovne všetkých obcí v SR, 

ii. vypracovanie trendových analýz (časovo – vývojových) ako aj kumulatívnych pre 
početnosti detí vo vekovej štruktúre 1, 2, 3, 4 a 5 roční ku dňu začatia školského roka pre 
všetky obce Slovenska a vyhodnotiť tieto údaje vo vzťahu ku vzdialenostným zónam (5, 
10 a 10 a viac km) jednotlivých obcí SR a exitujúcej siete MŠ, 

iii. vytvoriť geografickú reprezentáciu hore uvedených údajov a vhodne navrhnúť mapové 
schémy – zobrazujúce jednotlivé okresy SR do úrovne obcí s dôrazom na územnú 
interpretáciu k príslušnosti  k jednotlivým vzdialenostným zónam ako aj interpretáciu 
údajov demografického vývoja, 

iv. súčasťou mapových schém (pre každý okres v SR) má byť integrácia údajov 
o demografickom potenciály jednotlivých obcí s údajmi o kapacite jednotlivých MŠ (údaje 
budú poskytnuté z interných zdrojov obstarávateľa) a vhodným spôsobom zobraziť 
porovnanie kapacity materských škôl a vlastného demografického potenciálu 
jednotlivých obcí (kumulatívny súčet vo veku 3-4-5 rokov v danej obci), 

v. porovnanie kapacity všetkých MŠ v okrese ku celkovému potenciálu detskej zložky 
populácie (1-5 rokov) v okrese a pripraviť aj mapové schémy za okresy (spolu), ktoré 
budú vhodne interpretovať kumulatívne početnosti detí v jednotlivých obciach okresu 
a kumulatívne počty kapacít MŠ za daný okres, s cieľom územne identifikovať oblasti 
s najväčším rozdielom medzi demografickým potenciálom územia (početnosť detí) 
a súčasnou kapacitou v MŠ. 
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Predmet zákazky: Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo 
vzťahu k sieti MŠ 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 
a) Mapová časť – mapové schémy: - za každý okres 1 mapová schéma (podľa hore 

špecifikovaných požiadaviek), obstarávateľ požaduje, aby mapové schémy zobrazujúce 

výsledky priestorových analýz boli odovzdané v analógovej (tlačenej) forme a v digitálnej 

forme (pdf), 

b) Tabuľková časť / DB časť aby výsledky územno-priestorových demografických analýz 
interpretované na mapových schémach boli spracované a poskytnuté obstarávateľovi  vo 
forme vhodne geograficky štruktúrovaných databáz/ tabuliek  

1.  v minimálnom rozsahu – početnosť detí vo veku 1, 2, 3, 4, 5 rokov (k 1. 9.) pre všetky 
obce SR,  a príslušnosť obce k jednotlivým vzdialenostným zónam od existujúcej 
siete  MŠ, 

2. na úrovni okresov ako celku poskytnúť tabuľky s  kumulatívnym počtom detskej 
vekovej zložky a súčasnej kapacity v MŠ, 

 Textová časť -  vysvetlenie k metodickým postupom tvorby mapových schém a základný 
popis výsledkov analýz na úrovni okresov.  
 

Forma spolupôsobenia  verejného obstarávateľa 
Poskytnutie údajov, ktoré sú v správe rezortu MŠVVaŠ SR, ako aj zdrojovej databázy vekového 

zloženia obyvateľstva do úrovne obcí SR. 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 
Termín dodania zákazky: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmetné územno-priestorové a demografické analýzy vo 

forme mapových výstupov v technickej špecifikácii a v rozsahu a forme popísaných v hore 

uvedených bodoch boli dodané do 90 dní od doručenia objednávky. 
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Predmet zákazky: Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo 
vzťahu k sieti MŠ 

Akceptačný protokol 
 

Projekt: „Katalóg mapových výstupov: územno-

demografický vývoj v obciach SR vo 

vzťahu k sieti MŠ“ 

Číslo projektu:  

Zmluva/objednávka č.:  Zo dňa:  

 

 

Špecifikácia predmetu akceptácie 

Predmet dodávky: 
 

 

Platobný míľnik (A/N):   

Suma k fakturácii bez DPH (EUR): 

 

    

Suma k fakturácii s DPH (EUR):  

 

Stanovisko k akceptácii (vypĺňa Zákazník): 

Vyjadrenie A/N 

Predmet dodávky bol akceptovaný bez výhrad   

Predmet dodávky bol akceptovaný s výhradami uvedenými v prílohe tohto protokolu a nebránia nasadeniu do 

produktívnej prevádzky 

  

Predmet dodávky nebol akceptovaný   

Poznámka: platí iba jedno z vyššie uvedených vyjadrení, ktoré musí byť označené A 
Príloha:  

Dátum akceptácie:  

Schvaľovacia doložka: 
Na základe tohto Akceptačného protokolu je Poskytovateľ oprávnený fakturovať sumu podľa príslušnej zmluvy resp. objednávky 

Dátum Meno Funkcia/ Oprávnená osoba Podpis 

    

    

  

Objednávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Adresa sídla: Stromová 1, Bratislava 

IČO: 164381 DIČ:   

Poskytovateľ:  

Adresa sídla:  

IČO:  DIČ:   
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Predmet zákazky: Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo 
vzťahu k sieti MŠ 

  

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

 
Uchádzač/skupina dodávateľov 
Obchodné meno: 
Adresa spoločnosti:  
IČO: 
 

I. 
 
čestne vyhlasuje, že v súvislosti s verejným obstarávaním na predmet zákazky „Katalóg mapových 
výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo vzťahu k sieti MŠ“ vyhláseným 
verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo Vestníku verejného 
obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.2019 pod značkou XX 
 
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu 
nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania, 

 
b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
so zadaním tejto zákazky, 

 
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania, 

 
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé 

a úplné informácie. 
 
 

II. 
 
čestne vyhlasuje, že súhlasím so zmluvnými podmienkami určenými vo verejnom obstarávaní na 
predmet zákazky „Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo 
vzťahu k sieti MŠ“ vyhlásenom verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vo Vestníku verejného obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.2019 pod značkou XX 
 
 
 
V .................... dňa ...........................        
        ................................................  

       meno a priezvisko,  
         funkcia, podpis*  
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Predmet zákazky: Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo 
vzťahu k sieti MŠ 

A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je celková cena za dodávku Katalógu mapových výstupov: 
územno-demografický vývoj v obciach SR vo vzťahu k sieti MŠ podľa opisu predmetu zákazky v 
EUR vrátane DPH. 
 
Uchádzač predloží úplný návrh na plnenie kritéria podľa nižšie uvedenej tabuľky. 
 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižší návrh na plnenie kritéria. 
 
Poradie uchádzačov sa určí od najnižšieho po najvyšší návrh na plnenie kritéria. 
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Predmet zákazky: Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo 
vzťahu k sieti MŠ 

Návrh na plnenie kritéria 
 

Identifikácia uchádzača  

Sídlo  

IČO  

  

Por.č. Položka 
Cena v EUR bez 

DPH 

Výška  
DPH pri 20% 

v EUR 

Cena v EUR 
vrátane DPH 

1. 

Katalóg mapových výstupov: územno-
demografický vývoj v obciach SR vo 
vzťahu k sieti MŠ podľa opisu predmetu 
zákazky vrátane súvisiacich služieb, 
požadovanej záruky a podpory 

   

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH  

 
 
V .................... dňa .................... 

 
 
 ........................................................ 

 meno a priezvisko, funkcia, podpis 
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Predmet zákazky: Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo 
vzťahu k sieti MŠ 

A.4 Podmienky účasti 

 
Osobné postavenie: 
 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").  
 
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 až ods. 5, § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona. V prípade 
uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje 
preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
 
Doklady, ktoré sa nepredkladajú: 
 
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 
1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo 
Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona 
tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných 
systémov verejnej správy. 
 
 
Technická alebo odborná spôsobilosť: 
 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb obsahoval nasledovné: Ak 
odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz 
o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca 
nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, 
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 
 
Zoznam poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať obsahovať minimálne tri samostatné 
zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (katalóg mapových 
výstupov, priestorových, štrukturálnych, analytických databáz zariadení na území rozsahom 
podobných SR), pričom celková hodnota zákaziek musí byť kumulatívne minimálne 150 000 eur bez 
DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznam musí byť doplnený 
referenciami. 
 
 


