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Výzva na predloženie ponuky 
 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Zákazka s nízkou hodnotou 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia ESF   

 IČO: 00681156 

 Sídlo organizácie: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava  

 Krajina: Slovenská republika 

 Kontaktná osoba: JUDr. Michal Adamík 

 Telefón: 02/2046 2007  

 E-mail: michal.adamik@employment.gov.sk   

 Internetová stránka: www.employment.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Poskytnutie služby kategórie č. 7, Príloha č. 2, CPV 72212325-3(Služby na vývoj softvéru na vytváranie 

formulárov), zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

3. Názov predmetu zákazky 

 Dokončovanie vývoja a podpora prevádzky počas testovania systému Elektronické pracovné výkazy 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako Riadiaci 

orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je v súlade s  Nariadením Rady (ES)                  

č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie 

(ES) č. 1260/1999 zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou 

riadneho finančného riadenia. V rámci tejto zodpovednosti je povinný zamedziť neefektívnym výdavkom.  

 S cieľom zabezpečiť túto úlohu verejný obstarávateľ vyhlasuje  verejné obstarávanie.  

 

 Predmetom tejto zákazky je úprava softvérového produktu – aplikácie (elektronické pracovné výkazy - 

 skrátene ePV) v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa pred a počas spustenia prevádzky 

 systému ePV. Po spustení prevádzky zabezpečovanie podpory systému, odstraňovanie  vzniknutých 

 chýb a nedostatkov.  

 

Požiadavky kladené na softvérový produkt - aplikáciu: 

 Implementácia a definovanie postupov zabezpečenia elektronického predkladania pracovných 

hárkov prijímateľmi (obligatórne náležitosti pracovných hárkov sú dané dokumentmi ministerstva) 

 Web rozhranie pre vstup do aplikácie 

 Každý užívateľ aplikácie bude mať svoj unikátny identifikátor, ktorý umožní monitorovanie činnosti 

užívateľa v aplikácii 

 Aplikácia zabezpečí neprekrývanie výdavkov medzi jednotlivými pracovnými hárkami v rámci 

jedného projektu, ako aj medzi viacerými projektmi navzájom 
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 Systém ePV je dostupný na adrese: http://pracovnevykazy.employment.gov.sk/users/sign_in   

 

5. Možnosť predloženia variantných riešení  

 Nie. 

 

6. Termín poskytnutia služby 

 do 10 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 9 999 

 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

7.  Miesto dodania 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sekcia riadenia ESF, Špitálska 4, 6, 8, 

 816 43 Bratislava 

 

8. Podmienky účasti uchádzačov:   

 Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu.  

 

9. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  

 Lehota na predkladanie ponúk je do: 21. 09. 2012 do 12:00 hod. 

 Do podateľne osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode č.1, prípadne emailom na adresu 

kontaktnej osoby uvedenú v bode č. 1. 

Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na adresu uvedenú v bode 

č.1, prípadne emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode č. 1. 

 Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená odosielateľovi.  

 

10. Označenie obálky 

 Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke s označením: 

- adresa verejného obstarávateľa 

- obchodné meno a adresa uchádzača 

       - názov predmetu obstarávania „Dokončovanie vývoja a podpora prevádzky počas testovania systému 

   ePV“ 

- výrazné označenie: „Súťaž – neotvárať“ 

 

Tento bod sa netýka ponuky predloženej emailom. 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk sú:  

 

1. hodina poskytovania služby vývoja systému ePV vrátane DPH, váha kritéria 60 % 

2. hodina poskytovania služby zabezpečenie podpory systému ePV vrátane DPH, váha kritéria 40 % 

 

Pri hodnotení kritéria č.1 sa bude vychádzať z najnižšej sumy za hodinu poskytovania služby vývoja 

systému ePV vrátane DPH, ktorej sa pridelí plný počet bodov – 60 - a ostatným uchádzačom sa pridelí 

počet bodov podľa nasledovného vzorca: 

p = ( h(n) / h(x) ) x 60 

kde: p – počet bodov 

h(x) - hodina poskytovania služby vývoja systému ePV vrátane DPH hodnoteného uchádzača 

h(n) - najnižšia suma za hodinu poskytovania služby vývoja systému ePV vrátane DPH 
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Takto vypočítané body sa budú zaokrúhľovať na dve desatinné miesta t.j. nadol, ak je tretie 

desatinné číslo menšie ako 5; nahor, ak je tretie desatinné číslo rovné alebo väčšie ako 5. 

 

Pri hodnotení kritéria č.2 sa bude vychádzať z najnižšej sumy za hodinu poskytovania služby 

zabezpečenie podpory systému ePV vrátane DPH, ktorej sa pridelí plný počet bodov – 40 - a ostatným 

uchádzačom sa pridelí počet bodov podľa nasledovného vzorca: 

p = ( h(n) / h(x) ) x 40 

kde: p – počet bodov 

h(x) – hodina  poskytovania služby zabezpečenie podpory systému ePV vrátane DPH hodnoteného 

 uchádzača 

h(n) - najnižšia suma za hodinu poskytovania služby zabezpečenie podpory systému ePV vrátane DPH 

 

Takto vypočítané body sa budú zaokrúhľovať na dve desatinné miesta t.j. nadol, ak je tretie 

desatinné číslo menšie ako 5; nahor, ak je tretie desatinné číslo rovné alebo väčšie ako 5. 

 

 

S úspešným uchádzačom, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v súčte za obe hodnotené kritéria, 

bude následne uzatvorená zmluva. 

 

12. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

o Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu 

o Kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu 

2. Doklad o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 8 

3. Návrh na plnenie kritérií  

 

13. Lehota viazanosti ponuky:  

Do 31. 10. 2012 

 

14. Platobné podmienky: 

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa. 

 

15. Jazyk ponuky 

Celá ponuka a tiež dokumenty a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

 

 

V Bratislave dňa 10. 09. 2012  

 
Ing. Albert Németh 

generálny riaditeľ sekcie 


