
 
 

 
 
 

Centire, s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857  
 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Centire, s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o 
predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

„Výskum konzultačných trendov v zahraničí“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Centire, s.r.o.  
Sídlo: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Renáta Kiselicová – konateľ  
IČO: 36 866 857  
DIČ:  2022966363  
IČ DPH:  SK2022966363  
Internetová stránka: www.centire.com 

 
2. Predmet obstarávania:  

Predmetom zákazy je dodanie zmluvného výskumu  podľa nižšie definovanej špecifikácie 
predmetu zákazky. 

 
Kód CPV: 73000000-2 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 

 
3. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

 
Verejný Obstarávateľ realizuje projekt na základe Zmluvy o NFP č. 340/2018-2060-2200-T510 
s názvom Business Roentgen. Cieľom plánovaného projektu je prostredníctvom riešenia 
výskumno-vývojových úloh inovovať poskytovanie služieb biznis poradenstva. Výstupom projektu 
má byť portál a aplikačné programové vybavenie, ktoré bude schopné pracovať s otvorenými 
dátami, analyzovať a vyhodnocovať ich, vizualizovať, interpretovať a automatizovaným spôsobom 
poskytovať rady a odporúčania, ktoré majú charakter poradenských služieb. Hlavným 
konzumentom služieb by mali byť malé a stredné podniky. Projekt je realizovaný prostredníctvom 
výskumno-vývojovej a inovačnej časti. Predmetom výskumno-vývojovej časti bude realizácia 
výskumných úloh a vývojových činnosti, cieľom ktorých je vývoj portálu, na pozadí ktorého bude 
fungovať expertný systém pre analýzu, vyhodnocovania a interpretáciu dáta formuláciu rád a 
odporúčaní. 

 
Jednou z aktivít výskumnej časti projektu bude Výskum konzultačných trendov v zahraničí ako 
dôležitý podklad pre dizajnovanie a nastavenie funkcionality portálu Business Roentgen. 
Predmetom tejto zákazky je dodanie písomného materiálu, ako výsledku výskumu, ktorý bude 
obsahovať informácie o súčasnom stave v oblasti consultingového priemyslu na vyspelých 
konzultačných trhov v USA, Európe a iných krajinách a definuje hlavné smery ďalšieho rozvoja so 
zameraním na tie z nich, ktoré uvažujú s využitím expertných systémov a otvorených dát 
v realizácii konzultačných procesov. 



 
 

 
Pre úspech celého projektu je mimoriadne dôležité zoznámiť sa so súčasnou úrovňou poznania 
a zvládnutie skúmanej problematiky. Pre úspešné vyhodnotenie tejto výskumnej úlohy je veľmi 
dôležité aby dodávateľ dokázal zistiť a preskúmať informácie: 

 kam sa uberá a kam sa už dostal vývoj využitia otvorených 
dát pri podpore biznis consultingových procesov, 

 do akej miery sa darí analyzovať dostupné dáta o firmách 
k tomu, aby vznikali zmysluplné a použiteľné výstupy vo forme rád, odporúčaní, 
návrhov zmien, inovácií postupov a podobne, 

 objavujú sa v tejto oblasti príklady využitia umelej 
inteligencii pri spracovávaní a najmä formulovaní odporúčaní, zmien, inovácií 
postupov a podobne. 

 
 

Výskumná úloha je rozdelená do 3 navzájom previazaných častí: 
 

 Otvorené dáta a biznis consultingové procesy – dôležité je 
preskúmať hlavné spôsoby využitia otvorených dát v konzultačných procesoch, 
ktoré oblasti poradenstva sú v súčasnosti najviac podporované a akou formou sa 
to deje, 

 Využitie výsledkov analýz open dát pri podpore 
konzultačných služieb – porovnanie najrozvinutejších regiónov – táto časť bude 
obsahovať čo najpresnejšie prehľady využitia otvorených dát v USA, Európe 
a iných krajinách, v podobnej štruktúre, ako predchádzajúca časť: spôsoby 
využitia otvorených dát, dotknuté oblasti poradenských služieb, prevládajúce 
formy využitia. 

 Využitie umelej inteligencie v podpore consultingových 
procesov – v časti bude sumarizované súčasné poznanie v oblasti využitia umelej 
inteligencie pri spracovaní otvorených dát za účelom podpory konzultačných 
procesov a v neposlednom rade trendy, ktorými sa bude vývoj s veľkou 
pravdepodobnosťou uberať v najbližších rokoch 
 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Zmluva o dielo 

 
Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálne zmluvné podmienky sú súčasťou tejto 
výzvy – Príloha č. 2 Návrh Zmluvy. Zmluvné podmienky sú pre uchádzačov záväzné. 
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na doplnenie údajov a uzavretie 
zmluvy. Uchádzač nepredkladá zmluvu v rámci svojej ponuky. 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

36 533,33 EUR bez DPH 
 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Miesto dodania: Chmeľová dolina 27, 949 01 Nitra 



 
 

 
Termín dodania: Po uskutočnení verejného obstarávania podľa zákona o VO, od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, resp. zaslania objednávky 

 
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Trvanie zmluvy: 12 mesiacov 
 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Neuplatňuje sa, všetky 
potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve. 

 
10. Financovanie predmetu zákazky:  

Operačný program integrovaná infraštruktúra 
Názov projektu a číslo ITMS2014+: Business Roentgen, 313012T510  
a vlastné zdroje Centire, s.r.o. 

 
11. Lehota na predloženie ponuky:  

25.1.2021 do 15:00 hod. 
 

12. Spôsob predloženia ponuky: 

 
Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

 
Ponuku doručí uchádzač elektronicky e-mailovú adresu martin.kertes@centire.com  

 
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a 
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu. 

 
 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Predložené ponuky budú vyhodnocované podľa nasledujúceho kritéria: najnižšia cena za celý 
predmet zákazky v EUR bez DPH. 

 
Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miest/-a. Ak uchádzač predloží cenu na viac 
ako určený počet desatinných miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných 
platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 - vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom 
nahor).  
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
 sadzba DPH a výška DPH, 
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 

 ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR 
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 

 uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto 
výzvy cenu celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s 
dodaním celého predmetu zákazky; 

 v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie 
príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného 
obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky ostatné 
nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú 
predmetom fakturácie zahraničného uchádzača; 

  
Za úspešnú bude označená ponuka ktorá splní podmienky a požiadavky verejného 
obstarávateľa s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. 
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Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 
bude zaslané oznámenie, že uspel a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah.  
Neúspešným uchádzačom bude zaslané oznámenie 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. 

 
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v 
poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 
na predmet zákazky. 

 
14. Podmienky účasti uchádzačov  
14.1.  Osobné postavenie - uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:  

a) podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu. 

 
Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo 
vykonávať stavebné práce naskenovanú kópiu alebo odkaz na webový register – 
obchodný alebo živnostenský register alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo 
podnikania uchádzača. 

 
b) podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

 
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením potvrdeného Čestného vyhlásenia 
o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní. Vzor čestného vyhlásenie tvorí 
prílohu č. 3 tejto výzvy. 

 
 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – vyplnenú Príloha č. 
1 tejto výzvy a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním 
splnomocnenou osobou. V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ 
požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo vo formáte PDF. 

b. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 14 tejto výzvy. 
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Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia byť 
vypracované a predložené v slovenskom / českom jazyku.  
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené 
do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.  
Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými 
prekladateľmi. 

 
V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 
zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. 
v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena 
konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 
16. Otváranie ponúk: 

Čas:  
25.1.2021 do 16:30 hod. 
Miesto:  
Centire, s.r.o.  
Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 

 
17. Postup pri otváraní ponúk: 

Otváranie ponúk bude neverejné 
 

18. Lehota viazanosti ponúk:  
6 mesiacov 

 
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom Zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku za účelom financovania predmetu Zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o 
príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a 
audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto 
orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľom je 
podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
b) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,  
c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,  
d) Úrad vládneho auditu,  
e) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,  
f) Kontrolné orgány Európskej únie, 
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f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;  
g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;  
h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

 
 
 
 
S úctou, 
 
 
 
 
 
 
 

 

..........................................................  
Renáta Kiselicová  
Konateľ Centire, s.r.o. 

 
Prílohy: 
 
Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
Príloha č. 2 - Návrh zmluvy o dielo  
Príloha č. 3 - Vzor Čestné vyhlásenie 
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