Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 a prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
IČO 42181810
Kontaktná osoba: Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
tel. č.: +421 048 4374 523
e-mail: martin.tuchyna@enviro.gov.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Školenia v oblasti geoinformatiky a infraštruktúry priestorových informácií
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)
Zákazka na poskytnutie služieb
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Zmluva o poskytovaní školení v oblasti geoinformatiky a infraštruktúry priestorových informácií
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „zmluva).
7. Stručný opis zákazky:
Predmetom verejného obstarávania je nákup externých služieb zameraných na zabezpečenie
Školení v oblasti geoinformatiky a infraštruktúry priestorových informácií. Predmetom zákazky
bude poskytnutie série školení pre poskytovateľov a používateľov priestorových údajov služieb.
Školenia budú vychádzať z požiadaviek zadefinovaných verejným obstarávateľom v súlade s
aktivitami realizovanými v rámci projektu ESPUS. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený
v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
8. Spoločný slovník obstarávania:
80531200-7 Technické školenia
80340000-9 Špeciálne vzdelávanie
9. Lehota dodania:
Trvanie zmluvy: Do vyčerpania finančného limitu zmluvy, najneskôr však do uplynutia 12
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe schváleného akceptačného výkazu, faktúry poskytovateľa služby, lehota splatnosti
faktúry do 60 dní od jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na
realizáciu predmetu plnenia.
11. Podmienky účasti:
11.1 Osobné postavenie uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený poskytovať služby v oblasti predmetu zákazky. Pre účely
splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o
oprávnení poskytovať služby (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského
registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.
Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona
č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť
doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis
z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti,
verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak
uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na
vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako
úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú
skutočnosť overí verejný obstarávateľ).
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami).
11.2 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v nasledujúcich oblastiach:


Realizácia minimálne 10 školení v rovnakom alebo obdobnom rozsahu, ako je predmet
zákazky. Za služby obdobného rozsahu sa považujú školenia v oblasti geoinformatiky/
geografických informačných systémov (GIS).

Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov
(vrátane kontaktnej osoby na odberateľa); dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ.
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o
verejnom obstarávaní – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov:
Uchádzač uvedie v ponuke zoznam expertov, ktorí budú zodpovední za plnenie predmetu zákazky
a ktorí musia spĺňať nasledovné požiadavky na expertov:
Lektori – 3 experti


Minimálne 3 ročná skúsenosť so školeniami v nasledujúcich oblastiach:
o Metodika manažmentu priestorových údajov a služieb
o Harmonizácia, publikácia a monitoring priestorových údajov a služieb
o Využitie priestorových údajov a služieb

Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopisy expertov so zoznamom relevantných
školení, ktoré budú obsahovať názov odberateľa služieb, názov školenia a termín realizácie
školenia pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na overenie informácií
uvedených v životopise. Experti uvedení v ponuke úspešného uchádzača sa musia podieľať na
plnení predmetu zákazky. V prípade, že experti uvedení v ponuke uchádzača budú nahradený
inými expertmi, títo musia spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v rovnakom rozsahu.
Uchádzač môže pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 34
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí
preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu a spôsobom
ako uchádzač.
12. Lehota na predkladanie ponúk (dátum a čas):
23.12.2021 do 16:00 hod.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie
služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. V
prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.
14. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailové adresy:
martin.tuchyna@enviro.gov.sk a martina.gunisova@enviro.gov.sk
15. Ponuka musí obsahovať:
1. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk – podľa bodu č. 16 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

2. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu
č. 11 tejto výzvy, ak je to relevantné.
16. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:

Názov

1.

Maximálny počet

Školenia

Cena za
1 školenie
bez DPH

Cena za
1 školenie
s DPH

Cena spolu
bez DPH

Cena spolu
s DPH

25

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk – slovenský jazyk
18. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 36 750 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená prieskumom trhu v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní.
19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno
20. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk
15.12.2021
21. Príloha:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky.
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy

