ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) ako verejný
obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.
Názov predmetu zákazky:
Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie sa
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Malé
zlepšenia eGov služieb“.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Opis predmetu zákazky:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II), Prioritná os č. 7, predpokladá v rámci
výzvy „Malé zlepšenia eGov služieb“ zvýšenie úžitkovej hodnoty elektronických služieb pre
občanov a podnikateľov, uľahčenie orientácie pri realizácií služby, poskytovanie informácie
o stave realizácie, zjednodušenie formulárov a podobne.
ŠVPS SR je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. Národnej rady SR o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov . Ďalej je orgánom štátnej správy na
úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov. V súčasnosti ŠVPS SR prevádzkuje viaceré IKT nástroje, ako napríklad
Veterinárny informačný systém (ďalej len „VIS“) a Kontrolná inšpekčná činnosť (ďalej len
„KIČ“).
VIS je technologicky zastaraný, čo negatívne ovplyvňuje ako samotnú prevádzku, tak najmä
rozvoj o nové funkcionality zamerané na poskytovanie eGOV služieb. Z tohto vyplýva potreba
jeho komplexnej prestavby v zmysle aktuálnych trendov a požiadaviek. Existujúcu
funkcionalitu je potrebné rozšíriť o nové požiadavky.
Pre evidenciu činností súvisiacich s kontrolou potravín je na ŠVPS prevádzkovaný program
Kontrolná inšpekčná činnosť (KIČ), ktorý zastrešuje úradnú kontrolu potravín, hraničné a
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importné kontroly, kontroly ovocia a zeleniny a kontrolu vína a muštov. V programe sú
evidované a vyhodnocované jednotlivé kontroly, nálezy, odbery vzoriek a zároveň sa tiež
evidujú spôsoby riešenia a navrhnuté opatrenia. Program bol vytvorený a je upravovaný vo
vlastnej réžii ŠVPS.
ŠVPS vykonáva štátnu správu na úseku veterinárnej farmácie, a to buď prostredníctvom
vlastných zamestnancov priamo na centrálnom pracovisku v Bratislave, alebo potom
prostredníctvom Regionálnych veterinárnych správ.
ŠVPS SR priamo riadi štyridsať regionálnych veterinárnych a potravinových správ a Ústav
štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra. Pre špecifické činnosti sú využívané
tiež služby štátnych a súkromných veterinárnych lekárov. ŠVPS SR je zároveň kontaktným
miestom SR pre systém rýchlej výmeny informácií pre potraviny a krmivá (RASFF).
V súčasnosti na ŠVPS SR absentuje robustný agendový systém. Všetky postupy sú len v
papierovej a následne v mailovej forme (v niektorých prípadoch sú aj paralelne), ručne
zadávané prostredníctvom zamestnancov ŠVPS SR do starších informačných systémov.
Niektoré závažné zistenia je potrebné vkladať aj do ID ADNS (systém EU, s GPS údajmi
nálezov), ktoré sú tiež zadávané ručne z čoho vyplýva možná chybovosť, strata času a pod..
Podnety od občanov sú spracovávané len v papierovej a následne mailovej forme, nie je
možná žiadna ich sofistikovanejšia analýza ako napríklad identifikácia problémov alebo
návody na zlepšenie a pod.. Štruktúrované zápisy podaní a naskenované dokumenty v každom
kroku vybavovania podania, umožnia hromadné spracovávanie údajov a ich následnú analýzu.
Požadovaná štúdia uskutočniteľnosti by mala posúdiť možnosti modernizácie a zvýšenej
elektronizácie procesov veterinárnej a potravinovej správy a následne vytvorenie nových
fungujúcich transakčných a proaktívnych služieb pre podnikateľov, ktoré umožnia napr.
podávanie žiadostí a získavanie rozhodnutí elektronickým spôsobom a vytvorenie
Elektronickej ambulantnej knihy (Špecifický cieľ OP II 7.3). Týmto sa dosiahne, že používanie
služieb eGovernmentu sa stane neoddeliteľnou súčasťou úspešného podnikania, čo tiež
pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia – komunikácia s verejnou
správou bude jednoduchšia, komfortnejšia, transparentnejšia a rýchlejšia.
V rámci štúdie uskutočniteľnosti budú posudzované minimálne uvedené hlavné procesy:
Komplexná modernizácia a zvýšená elektronizácia procesov ŠVPS SR
Počet formulárov / podaní, ktoré bude možné vyplniť a podať elektronicky je cca 72 000
ročne. Všetky ohlásenia od občanov a podnikateľov bude možné podať elektronicky.
1.1.
1.2.

Evidencia, registrácia, schvaľovanie prevádzok, subjektov a činností
Podávanie podnetov a sťažností
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1.3.
1.4.

Ohlasovanie ulovených zvierat
Modul zásielky

Vytvorenie Elektronickej ambulantnej knihy, ktorá prepojí interné aj externé postupy pre cca
1500 veterinárnych lekárov. Vytvorenie Elektronickej ambulantnej knihy úplne nahradí
papierovú evidenciu veterinárov a farmárov, t.j. eGov službu pre min. 1500 aktuálnych
užívateľov.
Publikovanie dát (open data)
V súčasnosti je ŠVPS SR technicky schopné zverejňovať len niektoré kontroly. V budúcnosti
bude každý záznam o kontrole v elektronickej forme dostupný on-line a bude obsahovať aj
geografické údaje prostredníctvom portálu úradných kontrol (PUK). To povedie k zvýšenej
informovanosti a dostupnosti údajov pre všetkých obyvateľov SR (Špecifický cieľ OP II 7.4).
Nevyhnutnou súčasťou dodávky je aj vypracovaná žiadosť o NFP v zmysle Príručky pre
žiadateľa OPII. Dostupné na:
http://www.informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s
Druh zákazky: Služby
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP)
potrebných pre zapojenie sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovoorientovanej výzvy „Malé zlepšenia eGov služieb“.
ŠVPS SR si v prípade požiadaviek na úpravu, prípadne opravu štúdie uskutočniteľnosti zo
strany riadiacich orgánov OPII vyhradzuje u dodávateľa právo na ich bezodplatnú realizáciu.
Všetky vstupné údaje, potrebné k realizácií štúdie uskutočniteľnosti, dodá ŠVPS SR a taktiež,
v prípade potreby, zabezpečí ich vyžiadanie od partnerov, podriadených organizácií, prípadne
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Štúdia uskutočniteľnosti musí byť v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej
správy a minimálnymi obsahovými a formálnymi náležitosťami definovanými v Prílohe č.17
výzvy dostupné na:
http://www.informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s
Podmienky účasti:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ nevyžaduje predložiť kópiu oprávnenia poskytovať predmet plnenia
rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí
vo zverejnených profesijných registroch. V prípade nejasností si verejný obstarávateľ

3

vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie dokladu preukazujúceho jeho oprávnenie
poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej spôsobilosti a odbornej
spôsobilosti:
Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Zoznam musí byť originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
Uchádzač predloží zoznam referencií za poskytnuté služby, rovnaké alebo obdobné
k predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v min. súhrnnej výške 40 000,00 Eur s DPH.
Pod zákazkami na poskytnutie služieb rovnakých, alebo obdobných k predmetu zákazky sa
rozumie poskytovanie služieb súvisiacich s vypracovaním štúdií uskutočniteľnosti Prioritnej osi
7 OP II, vypracovanie Reformných zámerov, resp. Projektových zámerov Operačného
programu Efektívna verejná správa, projektových zámerov, analýz a štúdií v oblasti
informačných systémov verejnej správy.
Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že odberateľom nebol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ, uchádzač uvedie v zozname poskytovaných služieb aj kontakt na odberateľa.
V prípade, že v rámci predložených referencií boli poskytnuté aj iné služby ako tie, ktoré sú
predmetom zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti
zrejmá hodnota poskytnutých služieb, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že realizácia
zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a
pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v zákonom stanovenej lehote
realizoval zákazku poskytnutých služieb, ktoré sú predmetom zákazky uchádzač alebo osoba
podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
overenia pravdivosti údajov.
Doklady musia byť originály nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti : Preukázanie skutočnosti, že
uchádzač preukázal praktické skúsenosti s poskytovaním rovnakých alebo podobných služieb,
ako je predmet zákazky, a to i s ohľadom na hodnotu poskytnutých služieb. Účelom stanovenia
podmienky účasti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov podľa tohto bodu je
najmä preukázanie skutočnosti, že uchádzač má skúsenosti s realizáciou činností, ktoré sú
zahrnuté do predmetu zákazky a či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet
zákazky.
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Uchádzač ďalej predloží podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o
vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za poskytnutie služieb.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne jedným expertom - odborníkom v nasledovnej
štruktúre :
-

Minimálne 5 ročná prax v danej oblasti, preukazuje sa životopisom .

Pre splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží
životopis experta so zoznamom relevantných projektov, ktorý bude obsahovať aj meno,
priezvisko, funkciu, tel. číslo a emailovú adresu na kontaktnú osobu odberateľa služieb pre
overenie údajov. Ak počas plnenia zmluvy dôjde k nahradeniu pôvodne navrhnutého experta
inou osobou, uchádzač musí zabezpečiť takého experta, ktorý v rovnakej alebo väčšej miere
spĺňa minimálny rozsah požiadaviek podľa tohto bodu výzvy.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti : Údaje o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácií expertov majú preukázať schopnosť uchádzača poskytovať
jednotlivé čiastkové odborné služby (činnosti), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu
zákazky a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni.
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky: 14.06.2019
Miesto dodania predmetu zákazky:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13
Bratislava.
Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva na poskytnutie služby, na dobu určitú do
31.12.2019.
Návrh zmluvy pripraví uchádzač.
Uchádzač v ponuke predloží: Prílohu č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií.
Požadujeme predloženie ponuky e-mailom na adresy: zuzana.juhasova@svps.sk,
michal.koraus@svps.sk.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 25 000,00 EUR bez DPH (30 000,00 EUR s DPH)
Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Ponuku predložte e-mailom v rámci lehoty na predkladanie ponuky, ktorá uplynie dňa:
10.05.2019, do 14.30 hod.
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Vyhodnocovanie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe
nasledovných pravidiel jeho uplatnenia.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková navrhovaná cena uvedená v EUR vrátane DPH.
Pravidlá na uplatnenie kritéria:
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou celkovou cenou v EUR vrátane DPH.
Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena uvedená v ponuke uchádzača bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady
uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky. Uchádzač v ponuke uvedie cenu v štruktúre
podľa Prílohy č. 1. Cena bude uvedená v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované ceny v Prílohe č. 1 za požadovaný
predmet zákazky ako ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní
uchádzač vo svojej ponuke.
V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení
ponuky platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk, s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje
ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu
vznikli s prípravou a doručením ponuky.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Cena za predmet zákazky
bude uhradená na základe faktúry predloženej úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky ak sa zmenia
okolnosti, za ktorých bolo toto zadávanie zákazky vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní
podmienky účasti alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným
požiadavkám na dodanie predmetu zákazky. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými
verejným obstarávateľom.
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Príloha č. 1 :
Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie
sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Malé
zlepšenia eGov služieb“.
Obchodné meno uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaný v
Telefón
e-mail
Platiteľ DPH (JE/NIE JE)

Kritérium

Najnižšia celková cena
vrátane DPH. Váha
kritéria je 100 %

Celková navrhovaná
cena bez DPH

Sadzba DPH v EUR

Spolu:
.................... bez DPH

Celková navrhovaná
cena s DPH
Spolu:

........... %

.................... s DPH

Uchádzač zaokrúhli svoj návrh v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.
V ..............................
dňa ..........................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho
zástupcu uchádzača
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