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 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Matica slovenská
IČO:  00179027
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Pacnerová
Mobil: +421 905735336
Telefón: +421 434012830
Fax: +421 434133188
Email: katarina.pacnerova@matica.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.matica.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  verejnoprávna inštitúcia na základe zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Riadenie projektu Digitálny archív Matice slovenskej

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
11
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Miestom dodania služieb manažérskeho tímu je II. budova Matice slovenskej, sídlo
verejného obstarávateľa, miesto realizácie projektu Digitálny archív Matice slovenskej, P. Mudroňa 1 v Martine, príp.
sídlo Krajanského múzea Matice slovenskej na Hviezdoslavovej ulici č. 5 v Martine. Obe miesta sú miestom realizácie
projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a jej dodatku č. 1.
NUTS kód: 
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je obstaranie externého manažérskeho tímu pre úspešnú realizáciu projektu Digitálny archív Matice
slovenskej. Externý manažérsky tím pozostáva z projektového manažéra, finančného manažéra, manažéra VO,
manažéra monitoringu a manažéra pre publicitu. Externý manažérsky tím bude zabezpečovať úlohy dané projektom a
Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-04/2013-SORK a jej dodatkom č. 1.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79420000-4 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79421000-1,  79421100-2,  79412000-5,  79418000-7,  79416100-4,  79416200-5,  72224000-1,
79419000-4 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Externý manažérsky tím je súčasťou podpornej aktivity Riadenie projektu a publicita a informovanosť projektu Digitálny
archív Matice slovenskej. Riadenie, monitorovanie, hodnotenie projektu v celkovom rozsahu spolu maximálne 4658
osobohodín zahŕňa: 1700 osobohodín pre prácu projektového manažéra, 1080 osobohodín pre prácu finančného 
manažéra a manažéra monitoringu, 168 osobohodín pre manažéra pre VO a 630 osobohodín pre manažéra publicity.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  73 396,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  15

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Záujemca musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), t.j. musí
preukázať, že:  
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c)nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.  
i)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 Z. zo o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia, 
j)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.  
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení
alebo ako úradne osvedčené fotokópie týchto dokladov. V zmysle uvedeného uchádzač alebo záujemca preukazuje
splnenie podmienok účasti podľa § 26 odseku 1: 
a)písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b)písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c)písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d)písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e)písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, a to vo vzťahu
k predmetu zákazky, 
f)písm. h) čestným vyhlásením, 
g)písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, t.j. za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 os. 1
písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26
odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.  
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Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa §128 a nasl. Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 predložením úradne osvedčenej kópie potvrdenia
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov, ktoré je platné v čase predkladania ponuky. 
Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov, musí
uchádzač v ponuke predložiť požadované doklady. Doklady, musia byť v ponuke predložené v listinnej podobe ako
originál resp. úradne osvedčené kópie a súčasne uchádzač predloží doklady aj v elektronickej podobe na pamäťovom
médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej
podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto
osôb a odtlačku pečiatky. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky
účasti: Jedná sa o povinné náležitosti, ktoré musí verejný obstarávateľ vyžadovať podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia verejný obstarávateľ požaduje predloženie: 
a)dokladu podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní súvahou, ak uchádzač vedie podvojné účtovníctvo
alebo výkazom o majetku a záväzkoch, ak uchádzač vedie jednoduché účtovníctvo alebo údajmi z nich za posledné tri
hospodárske roky 2010, 2011, 2012, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,
ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom, 
b)dokladu podľa § 27 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: - prehľadu o celkovom obrate spolu za posledné
tri hospodárske roky 2010, 2011, 2012, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, vo forme čestného vyhlásenia v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej fotokópii, podpísaného
osobou oprávnenou konať v mene záujemcu, v ktorom uchádzač potvrdí, že tento obrat dosiahol za tržby predmetu
plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa
§ 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. spoločne za skupinu.  
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.  
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.  
Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca
je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázala, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky
účasti: Verejný obstarávateľ požaduje všetky uvedené doklady za účelom preukázania skutočnosti, že záujemca je
serióznym obchodným partnerom so stabilným finančným zázemím. Podmienka týkajúca sa stanovenia minimálneho
súhrnného obratu je primeraná, pretože vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s partnerom, ktorý má preukázané
reálne tržby a tým aj skúsenosti v oblasti rovnakej alebo podobnej ako je predmet zákazky. Výška požadovaného obratu
v oblasti predmetu zákazky bola stanovená tak, aby nepresiahla trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky
vypočítanej na obdobie 12 mesiacov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K bodom a) a b) musí byť preukázaný súhrnný obrat minimálne vo výške
125 000,00 EUR bez DPH spolu za roky 2010, 2011, 2012 v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Doklady týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sa predkladajú ako originály alebo úradne osvedčené
fotokópie a súčasne musia byť doklady predložené aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o
dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením
mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku
pečiatky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Na preukázanie technickej a
odbornej spôsobilosti verejný obstarávateľ požaduje predloženie: 
a)dokladu podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri roky doplnenými potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
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odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola
iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač
alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom,
preukazujúcich ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané, 
b)dokladu podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby, 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky
účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje všetky uvedené doklady za
účelom preukázania skutočností, že záujemca má dostatočné skúsenosti a zázemie pre zabezpečenie splnenia predmetu
zákazky v príslušnej kvalite. Charakter požadovaných potvrdení o poskytnutí služby je podobnej zložitosti a charakteru,
ako služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Rozsah realizácie plnenia v rámci jednotlivých potvrdení vychádza z
finančného objemu predpokladanej hodnoty zákazky s cieľom umožniť účasť na verejnom obstarávaní uchádzačom s
dostatočnými preukázanými požadovanými odbornými skúsenosťami plnením zmlúv alebo objednávok podobných alebo
rovnakých ako je predmet zákazky a v rámci činností požadovaných v predmete zákazky. Uchádzač preukáže uvedenými
dokumentmi svoju odbornú spôsobilosť na poskytnutie predmetu zákazky ako dôkazov, že v predchádzajúcom období
bol schopný a technicky spôsobilý plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Verejný
obstarávateľ od záujemcov požaduje zabezpečenie expertov, ktorých činnosť bude bezprostredne súvisieť s realizáciou
zákazky resp. bez ktorých by realizácia zákazky nebola možná.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §
31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. spoločne za skupinu.  
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.  
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázala, možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K bodu a): Zoznam poskytnutých služieb musí byť doplnený o: 
1)minimálne 5 (päť) referencií s prevažujúcou činnosťou rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky
(externé riadenie projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných finančných programov) v období
2010, 2011, 2012 v objeme spolu v stanovenom období min. 300 000 EUR bez DPH.  
 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby každá z predložených referencií obsahovala názov a sídlo odberateľa a jeho
identifikáciu, názov a sídlo dodávateľa a jeho identifikáciu, názov zmluvy/objednávky, miesto plnenia zmluvy, stručný
opis predmetu zmluvy, zmluvnú cenu v EUR bez DPH, čas plnenia zmluvy, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej
oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť, a potvrdenie od oprávnenej osoby príslušného
odberateľa. Pod pojmom referencia sa rozumie zrealizovaná dodávka (predmet plnenia v požadovanom rozsahu v
uvedených rokoch požadovaného obdobia 2010-2012), ktorej hodnovernosť je možné si overiť. 
 
K bodu b): Záujemca preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky tým, že predloží
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
riadenie a poskytnutie služby, uchádzač predloží údaje z dokladov a to 
- vlastnoručne podpísaných profesijných životopisov, ktoré musia obsahovať súhlas so správou a spracovaním a
uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, a čestné vyhlásenie, že údaje uvedené v životopise sú pravdivé, 
- dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, certifikátov alebo osvedčení (úradne osvedčená kópia) oprávňujúcich
vykonávať uvedené činnosti, 
- verejný obstarávateľ odporúča priložiť aj čestné vyhlásenie zodpovednej osoby, že v prípade úspešnosti uchádzača
bude k dispozícii počas celého trvania zmluvy a bude sa podieľať pri plnení predmetu zákazky 
- zoznamu praktických odborných skúseností osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za plnenie zmluvy na poskytnutie
služieb. Každá uchádzačom predložená praktická skúsenosť, ktorou uchádzač preukazuje príslušnú odbornú prax
expertov obsahuje základné identifikačné informácie a to minimálne v rozsahu: 
názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa, 
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čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od - do (mesiac, rok), 
stručný opis predmetu zmluvy/projektu, resp. rozsah činností, ktoré príslušný expert zabezpečuje/zabezpečoval, 
pozíciu, ktorú v rámci príslušnej zmluvy/projektu expert zastáva/zastával, 
zmluvnú cenu zmluvy/projektu v EUR bez DPH, 
meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si
možno tieto údaje overiť. 
Minimálna požadovaná úroveň: 
Projektový manažér: 
-minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,  
-minimálne trojročná preukázateľná prax v oblasti riadenia projektov napr. v rámci štrukturálnych alebo predvstupových
fondov EÚ 
-realizovanie minimálne 3 projektov v rámci štrukturálnych alebo predvstupových fondov EÚ, resp. podobných, vo
funkcii projektového manažéra. 
Finančný manažér: 
-minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,  
-minimálne trojročná preukázateľná prax v oblasti finančného riadenia projektov napr. v rámci štrukturálnych alebo
predvstupových fondov EÚ 
-realizovanie minimálne 3 projektov v rámci štrukturálnych alebo predvstupových fondov EÚ, resp. podobných, vo
funkcii finančného manažéra. 
Manažér verejného obstarávania: 
-minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,  
-minimálne dvojročná preukázateľná prax v oblasti verejného obstarávania 
-realizovanie minimálne 3 verejných obstarávaní v rámci štrukturálnych alebo predvstupových fondov EÚ, resp.
podobných, vo funkcii manažéra verejného obstarávania 
Manažér monitoringu: 
-minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,  
-minimálne trojročná preukázateľná prax v oblasti monitorovania projektov napr. v rámci štrukturálnych alebo
predvstupových fondov EÚ 
-realizovanie minimálne 3 projektov v rámci štrukturálnych alebo predvstupových fondov EÚ, resp. podobných, vo
funkcii manažéra monitorovania projektu. 
Manažér publicity: 
-minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,  
-minimálne päťročná preukázateľná prax v oblasti publicity a informovanosti projektov napr. v rámci štrukturálnych
alebo predvstupových fondov EÚ 
-realizovanie minimálne 3 projektov v rámci štrukturálnych alebo predvstupových fondov EÚ, resp. podobných vo funkcii
manažéra publicity a informovanosti projektov. 
Doklady týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sa predkladajú ako originály alebo úradne osvedčené
fotokópie a súčasne musia byť doklady predložené aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o
dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením
mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku
pečiatky. 
Splnenie podmienok účasti podľa § 26, 27 a 28 možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu,
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 v čase a spôsobom, ktorý verejný obstarávateľ určí v súťažných podkladoch.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

AMS-59/2013-DA07
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  29.11.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  29.11.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  29.11.2013 11:00
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Miesto :  Otváranie časti ponúk "Ostatné" sa uskutoční v zasadačke II. budovy Matice slovenskej na Mudroňovej ulici, na
1. poschodí. 
Vyhodnocovanie časti ponúk označenej ako Ostatné je neverejné. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. 
Otváranie častí ponúk, označených Kritériá vykoná komisia najskôr v deň, nasledujúci po dni 
a)márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) alebo na doručenie
námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo
uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky, 
b)márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) všetkým oprávneným osobám, ak
nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň
jedna žiadosť o nápravu, 
c)márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) všetkým oprávneným osobám, ak došlo
k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená
žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d), 
d)keď nastane jedna z týchto skutočnosti, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka: 
1.doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi, 
2.ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň právoplatnosti rozhodnutia úradu
podľa § 139 ods. 3 alebo 4, 
3.uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada podľa § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný
účinok, 
4.uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 8, ak rada rozhodla podľa § 142 ods. 5,
že podanie odvolania má odkladný účinok. 
Otváranie časti ponúk označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na
mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní časti ponúk,
označených ako Kritériá všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka
nebola vylúčená.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Zákazka sa týka realizácie projektu s názvom Digitálny archív Matice slovenskej, kód projektu ITMS
21120120013.Verejný obstarávateľ získal na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a jej dodatku č. 1 na uvedený projekt
nenávratný finančný príspevok z prostriedkov pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, spolufinancovaný
Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF).

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa a to na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-04/2013-SORK a jej dodatku č. 1, spôsob platby
predfinancovanie v súlade s ustanoveniami čl. 16 Platby Zmluvy o poskytnutí NFP a Všeobecných zmluvných podmienok.
Nenávratný finančný príspevok bol poskytnutý v rámci výzvy OPIS-2012/2.1/06-DP, Opatrenie 2.1. Digitalizácia obsahu
pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania,
spracovania a ochrany. Zákazka sa realizuje z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Tvoríme vedomostnú
spoločnosť. 
Úhrada za dodanie služieb sa bude realizovať po ich dodaní na mesačnej báze podľa vopred dohodnutého a vzájomne
odsúhlaseného rozsahu. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na plnenie zmluvy. Financovanie sa
bude realizovať bezhotovostným platobným stykom. 
Maximálna lehota splatnosti faktúr je stanovená na 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Verejný obstarávateľ sa môže v
súlade s § 340b zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka s víťazným uchádzačom dohodnúť na inej lehote
splatnosti svojich záväzkov, maximálne však v trvaní 60 dní. 
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude platba odpísaná z účtu verejného
obstarávateľa. 
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá sa uzatvára na dobu určitú a to do konca marca 2015.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, pokiaľ by tieto nezodpovedali
finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  
Zadanie zákazky podlieha administratívnej kontrole zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (Úrad
vlády SR ako riadiaci orgán v zastúpení Ministerstvom kultúry SR ako sprostredkovateľského orgánu). 
Verejný obstarávateľ poskytne poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania bezodkladne po ukončení
vyhodnotenia ponúk a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom
zmluvy o poskytnutí služieb. 
Ak poskytovateľ identifikuje porušenie princípov a postupov vo verejnom obstarávaní, neschváli verejnému
obstarávateľovi uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom a verejný obstarávateľ je povinný vyhlásiť nové verejné
obstarávanie. 
Ak poskytovateľ neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, môže verejný obstarávateľ uzatvoriť
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zmluvu. 
Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP,
bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných
podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
08.11.2013

7/7


