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 „Manažment
údajov inštitúcie verejnej správy“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Opis predmetu zákazky:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“), Prioritná os č. 7, predpokladá
v rámci výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ podporiť a usmerniť aktivity,
ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov v jednotlivých organizáciách
verejnej správy, ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov,
využívanie dát v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie
požadovanej kvality dát.
Pre evidenciu činností súvisiacich s kontrolou potravín je na ŠVPS prevádzkovaný program
Kontrolná inšpekčná činnosť (ďalej len „KIČ“), ktorý zastrešuje úradnú kontrolu potravín,
hraničné a 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 SR.
Informačný systém KIČ bol vytvorený na evidenciu činnosti súvisiacich s kontrolou potravín
podľa zákona č. 152/1995 o potravinách , zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti ,
zákona 491/2001 o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami,
nariadenia rady ES č. 882/2004 o úradných kontrolách, ako aj nariadenie Rady (ES) č.
1308/2013 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov vykonávaných na
regionálnych veterinárnych a potravinových správach a ŠVPS SR.
Prvá generácia programu bola nasadená na SPPI (Zlúčená so ŠVPS SR v roku 2002) v rokoch
1997-2002 a bola postavená na technológii FOXPRO. Druhá generácia bola nasadená v rokoch
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2003-2007 a bola postavená na systéme Client - Server RVPS - Server ŠVPS, pričom využívala
technológiu MS ACCESS na strane Server RVPS a technológiu MS-SQL na strane Server ŠVPS
SR. V súčasnej dobe je používaná tretia generácia programu KIČ, ktorá bola nasadená do
prevádzky v roku 2008.
Program KIČ je v súčasnosti postavený na centralizovanom systéme Client - Server. Na strane
servera využíva MS-SQL databázu umiestnenú na ŠVPS SR a na lokálnom počítači je použitý
"ťažký klient" (aplikácia ktorá priamo komunikuje so serverom) naprogramovaný v
objektovom jazyku Delphi. Na komunikáciu so Serverom je využívaná VPN sieť. Program bol
vytvorený a je upravovaný vo vlastnej réžii ŠVPS SR.
V súčasnosti sú používané nasledujúce moduly:





Úradná kontrola potravín
Hraničné/Importné kontroly
Kontrola ovocia a zeleniny
Kontrola vína a muštov.

Na tieto moduly sa potom viažu spoločné číselníky a spoločné časti ako odber vzoriek a
správne konania. Prístup do modulu je viazaný prístupovými právami.
Ďalej je používaný Veterinárny informačný systém (ďalej len ,,VIS“), ktorý je robustným
nástrojom pre komplexný manažment veterinárnych činností, vrátane správy laboratórnych
vyšetrení, ADNS hlásení či konektivity na systém TRACES. Systém je prepojený s Centrálnou
evidenciou hospodárskych zvierat kde je tento register následne rozšírený o register ostatných
zvierat a chovov, ich presunov, výkonov kontroly, auditingu, štatútov a tiež registra
biopreparátov. Pre vybrané činnosti je využívaný modul geografický informačný systém.
Systém tiež disponuje špecifickým modulom pre správu výkonov veterinárnych lekárov až po
finálnu fakturáciu týchto úkonov. Celý systém je prístupný prostredníctvom webového
rozhrania ako zamestnancom ŠVPS, tak aj externým entitám, najmä veterinárnym lekárom.
Existujúci systém VIS podporuje procesy v oblasti ochrany zdravia zvierat, ktoré na základe
platnej legislatívy patria o. i. do kompetencie ŠVPS SR ako najvyššej štátnej autority v oblasti
ochrany zdravia zvierat v Slovenskej republike. Existujúci systém sa na ŠVPS SR používa od roku
2007 a použité technológie zodpovedajú štandardom používaným v tej dobe. Väčšina týchto
systémov je už morálne zastarané a podpora ich svetovými výrobcami tiež skončila.
Funkčne je systém VIS rozdelený na 4 moduly a administrátorskú časť:






Veterinárne činnosti
ADNS
Traces
Laboratórne vyšetrenia
Číselníky – prístupné len na úrovni administrátora systému.

V rámci štúdie uskutočniteľnosti požadujeme posúdiť vybudovanie komplexného projektu
pre manažment údajov, ktorý zabezpečí konsolidáciu a systematizáciu údajov a to nielen
vytvorením centrálneho údajového skladu ŠVPS SR, vytvorením číselníkov, odstránením
multiplicít, ale zároveň vytvorením nástrojov, ktoré umožnia udržať nastavenú kvalitu údajov
(Špecifický cieľ OP II 7.7). Časť z údajov bude vo forme registrov sprístupnená odbornej i laickej
verejnosti. Sprístupnenie bude vo forme rozhraní a vybrané z nich budú publikované vo forme
datasetov aj ako open data (Špecifický cieľ OP II 7.5).
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Zoznam prioritných datasetov pre publikovanie vo forme otvorených údajov tvorí prílohu č.
20 výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Dostupné na:
http://www.informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s
V rámci štúdie uskutočniteľnosti pre navrhovaný komplexný projekt pre manažment údajov
ŠVPS SR je nevyhnutné dodržať požadovanú štruktúru v zmysle Prílohy č. 10 výzvy
„Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Množina výstupov, ktoré musia projekt
realizovať:
A1: Analýza dát inštitúcie verejnej správy
A2: Zavedenie systematického manažmentu údajov
A3: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát
A4: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
A5: Vyhlásenie referenčných údajov
A6: Využitie konzumovaných údajov
A7: Publikovanie otvorených údajov
A8: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“
A9: Zavedenie registra alebo evidencie
A10: Interná integrácia a konsolidácia údajov
Realizáciu daného výstupu musí Štátna veterinárna a potravinová správa SR preukázať v rámci
štúdie uskutočniteľnosti splnením príslušnej podmienky pre daný výstup.
V rámci záujmu o internú konsolidáciu a integráciu údajov by mali byť niektoré z uvedených
registrov súčasne a prevažne využívane aj partnerskými organizáciami, ako napr. Štátnym
veterinárnym a potravinovým ústavom, Komorou veterinárnych lekárov SR a Plemenárskymi
službami Slovenskej republiky.
Nevyhnutnou súčasťou dodávky je aj vypracovaná žiadosť o NFP v zmysle Príručky pre
žiadateľa OP II. 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 „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky si v prípade požiadaviek na
úpravu, prípadne opravu štúdie uskutočniteľnosti zo strany riadiacich orgánov OP II
vyhradzuje u dodávateľa právo na ich bezodplatnú realizáciu.
3

Všetky vstupné údaje, potrebné k realizácií štúdie uskutočniteľnosti, dodá ŠVPS SR a taktiež,
v prípade potreby, zabezpečí ich vyžiadanie od partnerov, 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.10
výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. 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
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
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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.
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.
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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.
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.
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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
„Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“
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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