Výzva na predloženie ponuky
Slovenský metrologický inšpektorát, Geologická 1, 821 06 Bratislava 4
Slovenský metrologický inšpektorát, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky s názvom:
„

Konzultačné a školiace služby “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Slovenský metrologický inšpektorát
Sídlo:
Geologická 1, 821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Peter Kadlec
IČO:
30814502
DIČ:
2020918075
IČ DPH:
SK2020918075
Tel.:
02/57 485 418
E-mail:
smi@smi.sk
Internetová stránka:
www.smi.sk
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu.:
IBAN: SK11 8180 0000 0070 0007 6760

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: SMI, Geologická 1, 821 06 Bratislava
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Peter Kadlec, peter.kadlec@smi.sk
4. Predmet obstarávania: Konzultačné a školiace služby.
Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii
podľa normy STN ISO 37001: 2019 v Slovenskom metrologickom inšpektoráte v rámci
národného projektu “Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej
správy”.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o poskytnutí konzultačných a školiacich služieb - viď Príloha č.1 tejto výzvy.

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
a) Opis predmetu zákazky:
Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb v oblasti implementácie systému manažérstva
proti korupcii podľa požiadaviek normy STN ISO 37001: 2019 v Slovenskom metrologickom
inšpektoráte
po
dobu
12
mesiacov
(v
celkovom
rozsahu
360
hodín)
v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách
verejnej správy.
Realizácia školení a konzultácií v rámci implementácie systému manažérstva proti korupcii
v celkovom rozsahu 360 hodín bude prebiehať v nasledovnom rozložení:
aa) realizácia školení v rozsahu 64 hodín, ktoré budú prebiehať priamo v sídle
organizácie,
ab) realizácia konzultácií v rozsahu 296 hodín, pričom minimálne 16 hodín konzultácii
mesačne sa bude uskutočňovať formou fyzickej účasti v organizácii, t. j. priamo v sídle
organizácie.
b) Požiadavky na poskytovateľa:
Poskytovateľ odborných školiacich a konzultačných služieb musí disponovať potrebnými
vedomosťami, odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe (oblasť verejnej správy),

flexibilnými a kvalifikovanými školiteľmi a konzultantmi v oblasti implementácie systémov
manažérstva podľa príslušných medzinárodných noriem.
Odborné poradenské služby budú poskytované v závislosti od potrieb Slovenského
metrologického inšpektorátu po dobu 12 mesiacov v nasledovnej forme:
- vypracovanie vstupnej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek normy STN ISO
37001: 2019,
- konzultácie, školenia, stanoviská k systému manažérstva proti korupcii v organizácii podľa
jej špecializácie a poskytovaných služieb,
- poskytovanie súčinnosti pri analýze a tvorbe procesov a ich vzájomných väzieb,
- vyškolenie určených zamestnancov v oblasti implementácie systému manažérstva proti
korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 a oboznámenia sa s daným systémom (v
rozsahu 48 hodín),
- vyškolenie interných audítorov podľa požiadaviek normy STN EN ISO 19011 (v rozsahu 16
hodín),
- spolupráca na tvorbe a riadení internej a externej dokumentácie, podpora pri vykonávaní
preskúmania manažmentom,
- zabezpečenie integrity už zavedených alebo zavádzaných systémov manažérstva
v organizáciách so systémom manažérstva proti korupcii,
- účasť na rokovaniach pracovného tímu určeného objednávateľom,
- participácia pri realizácii interných auditov systému manažérstva proti korupcii, pri
nápravnej činnosti a prípadných nezhôd,
- preverenie systému manažérstva proti korupcii vykonané vedúcim audítorom s praxou
pred vykonávaním certifikačného auditu.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:

18 560,- EUR bez DPH

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: SMI, Geologická 1, 821 06 Bratislava
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
od 1.6.2019 do 31.5.2020 (trvanie zmluvy – 12 mesiacov)
10. Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude financovaná z EŠIF a podlieha kontrole RO
pre program EVS (Efektívna verejná správa)
11. Lehota na predloženie ponuky: 30.4.2019 do16:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne na vyššie uvedenú adresu alebo mailom
na adresu: peter.kadlec@smi.sk alebo sekretariat@smi.sk
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH.
Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom
mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.
14. Podmienky účasti v súťaži:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením nasledovných dokladov:
 podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní čestným prehlásením,
že uchádzač nie je v likvidácii ani v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
 podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní čestným prehlásením, že
uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia – potvrdené podpisom štatutára spoločnosti uchádzača;
 podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní čestným prehlásením,
že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
- potvrdené podpisom štatutára spoločnosti uchádzača;
 poskytovateľ konzultačných a školiacich služieb musí disponovať potrebnými
vedomosťami, odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe (oblasť verejnej správy
a systémov
manažérstva
kvality),
flexibilnými
a
kvalifikovanými
školiteľmi
a konzultantmi v oblasti implementácie systémov manažérstva podľa príslušných
medzinárodných noriem. Z uvedeného dôvodu a podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona
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o verejnom obstarávaní všetci školitelia a konzultanti poskytovateľa, ktorí sa budú podieľať na
plnení predmetu zákazky tejto výzvy, musia disponovať minimálne 1 ročnou praxou vo
vykonávaní školení a konzultácií v oblasti systémov manažérstva proti korupcii. Plnenie tejto
praxe potvrdí uchádzač predložením profesijného životopisu všetkých školiteľov
a konzultantov.
 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom uchádzača
o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky – toto si overí verejný
obstarávateľ sám.
Vyššie uvedené podmienky účasti môže uchádzač splniť aj predložením oznámenia,
že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
Splnenie podmienok účasti je záväzne len pre úspešného uchádzača a to tak,
že predloží v písomnej forme všetky požadované doklady. Ak úspešný uchádzač
nesplní podmienky účasti, bude vyzvaný druhý v poradí a ak splní podmienky účasti,
zmluva bude uzavretá s týmto uchádzačom. Ak nesplní podmienky účasti ani druhý
v poradí, zmluva bude uzavretá s tretím v poradí, ak splní podmienky účasti.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) identifikačné údaje uchádzača (min. názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu,
sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je uchádzač platiteľ DPH, telefónne číslo),
b) doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 14. tejto výzvy – platí
iba pre úspešného uchádzača.
c) cenu hodinovej sadzby a celkovú cenu za výkon poskytovaných konzultačných alebo
školiacich služieb. Uchádzač vyplní a predloží „Návrh na plnenia kritéria na vyhodnotenie
ponúk“ – viď Príloha č.2 tejto výzvy.
16. Lehota viazanosti ponúk: do 30.6.2019
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi, ktorým sa stane uchádzač
na 1.mieste v poradí určenom na základe vyhodnotenia kritéria, verejný obstarávateľ oznámi,
že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli.
18. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom. Všetky náklady
a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania
zákazky.
S pozdravom

Ing. Peter Kadlec
riaditeľ

Prílohy:
Príloha č.1: Zmluva o poskytovaný konzultačných a školiacich služieb
Príloha č.2: Návrh na plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk
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