
   

 

 

VÝZVA 
na predloženie ponuky 

 
Zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie: Heliosys, s.r.o. 

Sídlo organizácie: Lomená 10, 04001 Košice 

Korešpondenčná adresa  

organizácie: Lomená 10, 04001 Košice 

IČO: 45362122 

DIČ: 2022963481  

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie: http://www.heliosys.sk/ 

Adresa profilu obstarávateľa: http://www. heliosys.sk/ 

Sídlo - kontaktné miesto: Lomená 10, 04001 Košice 

Kontaktná osoba: Gabriela Katuščáková 

Telefón:  +421903629810 

E-mail:  

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 

 

II. OPIS 

Názov zákazky: Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania 

Druh zákazky: Služba 

Hlavné miesto poskytovania: sídlo organizácie Heliosys, s.r.o., Košice 

Opis zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb pri zabezpečení verejného 
obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. v aktuálnom znení, a to najmä: 

 analýza predchádzajúcich výdavkov a aktuálneho rozpočtu organizácie, identifikácia výdavkov, 
ktoré je potrebné obstarať postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

 zmeny internej smernice o verejnom obstarávaní pokiaľ sú potrebné tak, aby zodpovedala 
aktuálnej legislatívnej úprave a aby v príadoch, kedy zákon neurčuje postup pri zadávaní 
zákazky, postupoval verejný obstarávateľ transparentne, hospodárne, efektívne 
a nediskriminačne, 

 vytvorenie a priebežná aktualizácia plánu verejného obstarávania podľa potrieb verejného 
obstarávateľa, 

 realizácia verejného obstarávania na jednotlivé zákazky podľa plánu verejného obstarávania, 
zahŕňajúca najmä: 
o konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky, 
o konzultácie pri príprave technickej špecifikácie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami 

verejného obstarávateľa 



o konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov od objednávateľa 
(podkladmi sú najmä technická špecifikácia predmetu zákazky, obchodné podmienky, 
požiadavky verejného obstarávateľa smerujúce k určeniu podmienok účasti a k spôsobu 
vyhodnotenia ponúk), 

o vypracovanie predbežného oznámenia pokiaľ je to potrebné, 
o vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy alebo iného oznámenia 

do relevantného vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ), 
o poskytovanie súťažných podkladov záujemcom a vypracovanie potvrdenia o prevzatí 

súťažných podkladov, 
o vedenie zoznamu záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady, 
o vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisie na vyhodnotenie ponúk a čestných 

vyhlásení členov komisie na základe určenia členov komisie zo strany verejného 
obstarávateľa, 

o účasť zodpovedného zamestnanca poskytovateľa pri vyhodnocovaní ponúk ako člena 
komisie bez hlasovacieho práva na základe menovacieho dekrétu člena komisie, 

o preberanie ponúk a vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk pre uchádzačov, 
o spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín a vypracovanie 

sprievodných listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk uchádzačom, 
o vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na základe predložených žiadostí o účasť alebo 

ponúk, spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní  
a vypracovanie oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom, 

o účasť na procese hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk členom komisie, 
o spracovanie žiadostí o vysvetlenie a doplnenie ponúk v prípade potreby vysvetlenia  

a doplnenia ponúk zo strany uchádzačov a vyhodnotenie odpovedí na žiadosť o vysvetlenie 
a doplnenie ponúk, 

o spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk, 
o spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. námietok, 
o vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení ponúk, 
o vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do relevantného vestníka 

(Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ), 

 realizácia elektronických aukcií podľa potreby, 
 
Poskytovanie služieb v predpokladanom rozsahu zahŕňa: 

 poradenstvo poskytované priebežne počas platnosti zmluvy ad-hoc na základe požiadaviek 
zamestnancov verejného obstarávateľa formou telefonického dopytu, e-mailových konzultácií, 
alebo porady medzi zodpovednými zamestnancami verejného obstarávateľa a zástupcami 
poskytovateľa služieb – verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie tejto služby s reakčnou 
dobou do 24 hodín počas pracovných dní v priebehu celej doby platnosti zmluvy, 

 poradenstvo poskytované v rámci konkrétnych postupov zadávania zákaziek podľa zákona 
o verejnom obstarávaní v rozsahu potrebnom pre riadny priebeh verejného obstarávania 
v zmysle príslušných legislatívnych úprav formou konzultácií, tvorby a úprav dokumentov, 
zasielania oznámení, žiadostí a pod. Úradu, resp. záujemcom a uchádzačom; realizácia 
elektronických aukcií; realizácia školení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 
Predpokladaný rozsah: 700 hod. 
 
 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky 

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:  Nie. 

 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 18.000,00 EUR 

Kód CPV:  79418000 -7 Poradenské služby pre obstarávanie 

 



Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum:   23.11.2016 

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2016 

 

 

IV. OBSAH PONUKY 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 
predpisov alebo výpis z obchodného registra). 

2. Nacenený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy. 
 

3. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako 
je predmet zákazky za predchádzajúcich 36 mesiacov k lehote na prekladanie ponúk, ktorých 
finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 
predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH, tj 18.000 EUR. 

 
 
 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky 

 

1. Celková cena za poskytnutie služby vrátane DPH  

 

 

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
 

Doba dodania predmetu zákazky:  Platnosť zmluvy bude 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

 

Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

 

Obchodné podmienky: 

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového 
dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového 
dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Poskytovateľ fakturuje 
mesačne podľa skutočne odpracovaných hodín na základe akceptovaného pracovného výkazu. 
 
 
Zostavenie ponukovej ceny: 
Uchádzač na dokumente Návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy doplní v stĺpci 
„Hodinová sadzba za poskytovanie poradenstva bez DPH“ svoju ponukovú cenu. V stĺpci „Cena 
s DPH (Hodnotiace kritérium)“ doplní uchádzač hodnotu za celý predmet zákazky vrátane príslušnej 
DPH, ak je platcom DPH, resp. cenu celkom, ak nie je platcom DPH. 

  

 



VII. OSTATNÉ 
 

Úspešný uchádzač predloží pri podpise zmluvy, ktorá je výsledkom tohoto postupu zadávania zákazky  
poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností predmetu zákazky 
(napr. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie 
zodpovednosti za škodu podnikateľa), a to na poistnú sumu najmenej 100.000 EUR na jednu a všetky 
poistné udalosti, ktoré bude platné a účinné počas trvania rámcovej dohody. Nepredložením poistnej 
zmluvy k podpisu zmluvy o poskytovaní služieb nesplní úspešný uchádzač požiadavku na súčinnosť 
k podpisu zmluvy a verejný obstarávateľ môže vyzvať k podpisu zmluvy uchádzača nasledujúceho 
v poradí podľa kritérií pre vyhodnotenie ponúk. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci postupu zadávania zákazky 
a právo zrušiť predmetné zadávanie zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača, ktorý sa umiestni prvý v poradí podľa kritérií na  
vyhodnotenie ponúk, pokiaľ nezruší tento postup zadávania zákazky a pokiaľ bude celková cena za 
predmet zákazky bez DPH nižšia ako 20.000 EUR bez DPH; tento postup bude v súlade s §117 zákona 
č. 343/2015 Z.z. 

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 14.11.2016 

 
  
 
   
 Gabriela Katuščáková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha výzvy: 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria 



Príloha č. 1:  

 

Návrh na plnenie súťažného kritéria 

 

 

Predmet zákazky: Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania 

 

Druh zákazky:  Služba 

 

 

Verejný obstarávateľ: 
Heliosys, s.r.o. 

Lomená 10, 04001 Košice 

 

 

Názov kritéria 
Rozsah 

poskytovanej 
služby 

Hodinová 
sadzba za 

poskytovanie 
poradenstva  
bez DPH (€) 

Cena spolu 
bez DPH 

Hodnota 
DPH spolu 

Cena spolu s 
DPH  (€) 

Hodnotiace 
kritérium 

Cena za celý predmet 
zákazky 

700 hodín 
 
 

 

  

 

 

Je uchádzač platiteľom             

DPH?  1)  

 

 

 

Názov uchádzača:  

Sídlo uchádzača:  

IČO:  

Štatutárny zástupca uchádzača, 
kontaktné údaje: 

 

Podpis štatutárneho zástupcu 
uchádzača: 

 
 
 
 

  

 

                                                
1) nehodiace prečiarknuť 

ÁNO NIE 


