
Príloha č. 1 

Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky 

Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom 

obstarávaní“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
IČO: 686832 
IČDPH: SK2021056818 
Kontaktné údaje:  Martina Mihaliková 
   tel. č.: +4212/4854 1136 
   e-mail: martina.mihalikova@mhsr.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
Špecializovaná odborná činnosť znaleckej organizácie vykonávanej za účelom 
zabezpečenia ochrany finančných záujmov 
 

3. Opis predmetu zákazky 
 Predmetom zákazky je poskytovanie špecializovanej odbornej činnosti, ktorá 
 zabezpečí riadne poskytovanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 
 v súlade so zásadou správneho finančného riadenia a zabezpečí ochranu finančných 
 záujmov EÚ, so zameraním na povinnosť Ministerstva hospodárstva SR pri 
 poskytovaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť 
 ich použitia.  
 
 Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie znaleckej činnosti poskytovateľom 
 z odboru: Ekonomika a riadenie podnikov v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. 
 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 v znení neskorších predpisov, výsledkom ktorej bude najmä vypracovanie znaleckých 
 posudkov, odborných posudkov obsahujúcich odborné stanovisko k overeniu 
 hospodárnosti v nakladaní s prostriedkami zo štrukturálnych fondov EÚ. 
 
 Obsahom znaleckej činnosti budú najmä tieto činnosti: 

- vykonávania odbornej činnosti, ktorej výsledkom bude preverenie, či deklarovaná 
výška oprávnených výdavkov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančné príspevku (ďalej ako „zmluvy o NFP“), je ekonomicky oprávnená a či bol 
týmto procesom vygenerovaný primeraný zisk; 

- preverenie či výslednú cenu, ktorá je výsledkom obstarania tovarov, služieb a prác je 
možné považovať za cenu primeranú v nadväznosti na § 12 ods. 1 až 3 zákona 
č. 18/1996 Z.z. o cenách; 
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- zisťovanie hodnoty obstaraných zložiek majetku prijímateľov, ich 
preverovanie/kontrola pred schválením žiadosti o platbu a v špecifických prípadoch aj 
v rámci kontroly na mieste; 

- preverovanie, či pri projektoch financovaných z fondov EÚ bola naplnená zásada 
hospodárnosti, t.j. minimalizovanie výdavkov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality; 

- odborné posudzovanie ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku 
v procese realizácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, 
v procese verejného obstarávania, a v procese konania o žiadosti o NFP, príp. 
v ďalších fázach implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ; 

- preverovanie, či sú výdavky projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov 
EÚ adekvátne trhovým cenám; 

- vykonávanie obhliadky projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ; 
- spracovanie odborných stanovísk a stanovísk v oblasti oprávnenosti a hospodárnosti 

výdavkov; 
- vytváranie databázy informácií získaných údajov, vhodných pre ďalšie použitie 

k prevereniu hospodárnosti výdavkov; 
- poskytovanie odborného poradenstva v predmetnej problematike, vyjadrenia, 

vysvetlenia. 
 
 V prípade, že verejný obstarávateľ bude požadovať poskytnutie znaleckej činnosti aj 
 z iného odboru ako odbor: Ekonomika a riadenia podnikov poskytovateľ bezodkladne 
 zabezpečí plnenie predmetu zákazky v požadovanom odbore prostredníctvom 
 externého zmluvného partnera. 
 

4. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania 
(CPV) 

Hlavný predmet obstarávania: CPV 71319000-7 – Služby znalcov (expertíza) 

5. Množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania 
Ako v bode 3. Opis predmetu zákazky 
Predpokladaná hodnota zákazky:   19 999 EUR bez DPH 
 

6. Požadované doklady 
§ 26 ods. 1 písm. f) – podmienka účasti na preukázanie osobného postavenia - doklad 
o oprávnení poskytovať službu aktuálny ku dňu predkladania cenovej ponuky. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, môže nahradiť vyššie  uvedený doklad predložením 
potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname  podnikateľov 
platnom v čase predloženia ponuky. 
  
Technickú a odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač potvrdením o zápise do zoznamu 
znalcov v odbore: Ekonomika a riadenia podnikov vedeného Ministerstvom 



spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších 
predpisov.  
 
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie: 
-  že na účely plnenia predmetu zákazky má k dispozícií najmenej troch znalcov, 
ktorí sú plne odborne  spôsobilí na vykonávanie požadovanej znaleckej činnosti, 
- že v prípade, že verejný obstarávateľ bude požadovať poskytnutie znaleckej 
činnosti aj z iného odboru ako odbor: Ekonomika a riadenia podnikov bezodkladne 
zabezpečí plnenie predmetu zákazky v požadovanom odbore prostredníctvom 
externého zmluvného partnera. 
 

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti 
NIE 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 
NIE 
 

9. Miesto dodania predmetu zákazky 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
 

10. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky 
Zmluva o poskytovaní služieb (Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb tvorí prílohu      
č. 3) 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú 
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet 
zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.  
Poskytovateľ berie na vedomie, že požadované služby sú spolufinancované z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z toho titulu berie na vedomie povinnosť 
strpieť výkon kontroly auditu. Poskytovateľ berie na vedomie, že faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je 30 dní odo 
dňa jej riadneho doručenia. Poskytovateľ však berie na vedomie, že lehota splatnosti 
sa môže predĺžiť až na 60 dní z dôvodu zdroja financovania predmetu objednávky. 
 

12. Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa 11. 03. 2015 o 10:00 hod.  Ponuku 
uchádzača, predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ 
nebude akceptovať. 



Ponuku je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na adresu: 
martina.mihalikova@mhsr.sk. 

 
13. Obsah ponuky – záujemca predloží v elektronickej podobe: 

 
13.1.1 Vyplnený formulár – Návrh na plnenie kritérií - je uvedený v prílohe č. 2 

tejto žiadosti -  podpísaný, naskenovaný.  
13.1.2 § 26 ods. 1 písm. f) – podmienka účasti na preukázanie osobného 

postavenia - Doklad o oprávnení poskytovať službu, aktuálny ku dňu 
predkladania cenovej ponuky. Uchádzač zapísaný v zozname 
podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
môže nahradiť vyššie uvedený doklad predložením potvrdenia Úradu pre 
verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase 
predloženia ponuky – naskenovaný. 

13.1.3 Potvrdenie o zápise do zoznamu znalcov v odbore: Ekonomika a 
riadenia podnikov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR v zmysle 
zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov – 
naskenovaný. 

13.1.4 Čestné vyhlásenie: 
-  že na účely plnenia predmetu zákazky má k dispozícií najmenej troch 
znalcov, ktorí sú plne odborne  spôsobilí na vykonávanie požadovanej 
znaleckej činnosti, 
- že v prípade, že verejný obstarávateľ bude požadovať poskytnutie 
znaleckej činnosti aj z iného odboru ako odbor: Ekonomika a riadenia 
podnikov bezodkladne zabezpečí plnenie predmetu zákazky v 
požadovanom odbore prostredníctvom externého zmluvného partnera. – 
naskenované. 

13.1.5 Vyplnený návrh Zmluvy o poskytovaní služieb - podpísaný, 
naskenovaný. 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 
Najnižšia cena za 1 hodinu v EUR vrátane  DPH  
Cena za 1 hodinu  musí obsahovať všetky náklady a výdavky spojené s plnením 
predmetu zákazky. 
 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
15.1 Verejný obstarávateľ označí cenovú ponuku s najnižšou cenou za úspešnú. 
15.2 Z tohto prieskumu trhu a vyhodnotenia cenových ponúk nevyplýva pre verejného 
obstarávateľa povinnosť uzavrieť zmluvu ( objednávku ). 
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15.3 Poskytnuté informácie – cenové ponuky verejný obstarávateľ nevráti 
uchádzačom a ostávajú v dokumentácii viažucej sa k postupu zadávania predmetnej 
zákazky. 
15.4 Verejný obstarávateľ zahrnie do vyhodnotenia doručené ponuky len za 
predpokladu, že ich obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v žiadosti 
o poskytnutie cenovej ponuky a boli doručené v lehote na predkladanie cenových 
ponúk.  
 

 


