
 

 
 
 

 

 

   

 

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) 
 
1. Názov predmetu zákazky: Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného systému pre elektronizáciu 
agendy Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „Informačný systém ESF“) 
Druh zákazky: služby 
Spoločný slovník obstarávania:       71241000-9 Štúdia uskutočniteľnosti, poradenská služba, analýza 
                                                              72316000-3 Analýza údajov 
2. Stručný opis zákazky:  
Predmetom zákazky je vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti informačného systému „Informačný systém ESF“ 
s dôrazom na vytvorenie architektonickej vízie riešenia pre digitalizáciu, riadenie, sprístupňovanie 
a uchovávanie dôležitých dokumentov vznikajúcich v rámci životného cyklu projektov Európskeho sociálneho 
fondu, vrátane zabezpečenia ich konzistentnosti pre potreby procesov kontroly a auditu. Bližšia špecifikácia je 
uvedená v  Prílohe č. 1 návrhu zmluvy „Podrobná špecifikácia diela“. 
     
3.  Miesto poskytnutia predmetu zákazky: MPSVR SR, Špitálska 4,6,8 Bratislava 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 49 250,- EUR bez DPH 
 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: od účinnosti zmluvy do 28.2.2018.  
S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo – Príloha č. 2 tejto výzvy. 
 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky 
presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa. 
 

7. Podmienky účasti: 
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky. 
 

8. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 11.01.2018 do 10:00 
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS (ďalej   
len „IS EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  
Uchádzač v IS EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk (celková cena       
za predmet zákazky EUR s DPH) a vloží nasledovné dokumenty:  

1. Vyplnený Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1 tejto výzvy) podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou (požaduje sa úradne osvedčené plnomocenstvo), 
vo formáte PDF, 

2. Fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra na preukázanie splnenia požadovaných 
podmienok účasti v zmysle bodu 7. tejto Výzvy, vo formáte PDF.  

3. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou Prílohu                     
č. 2 Zmluva o dielo – tejto výzvy, vo formáte PDF. 

 

9. Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v prílohách tejto výzvy.  
 

10. Kontaktná osoba: Mgr. Angelika Klasztová,  02/2046 2422, odbor verejného obstarávania 
                                        e-mail: angelika.klasztova@employment.gov.sk 
 
PRÍLOHY :   

 Príloha č. 1:        Návrh na plnenie kritéria 
 Príloha č. 2:        Návrh zmluvy o dielo 
 Príloha č. 3:        Ostatné informácie                                                              
  
 
 
     

                                                                       ------------------------------------------- 
                                                                                                    Ladislav Raučina, riaditeľ OVO 
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