
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky 
 
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 
Predmet zákazky: Príprava, realizácia a vyhodnotenie testovania analytikov do štátnej služby 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: MF SR 

2. Účel prípravných trhových konzultácií:  

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov s cieľom stanoviť: 
a) predpokladanú hodnotu zákazky 
b) objektívnu špecifikáciu predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky  

  
 
3. Návrh na opis predmetu zákazky:  

 
I. Príprava testov – služby v oblasti koncipovania a vývoja viacerých mutácií testov 
zameraných na testovanie analytického myslenia, verbálneho a numerického uvažovania, 
analytického písania (testy porovnateľné s G-MAT a GRE). Služby v oblasti prekladu 
a adaptácie dostupných testových produktov pre potreby MF SR a ich uvedenie do súladu 
so zákonom o štátnej službe a príslušnými vykonávacími predpismi (Zákon č. 55/2017 Zz. 
o štátnej službe a Vyhláška ÚV SR 127/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o výberových konaniach).  

             
II. Uskutočnenie testov – služby v oblasti fyzického či elektronického zabezpečenia 
testovania (priestory, potrebné vybavenie vrátane softwarových riešení), jeho 
vyhodnotenie a spracovanie príslušných výstupov pre potreby služobných úradov 
zapojených rezortov. 
 
Vhodný počet otázok testu či úloh ani dĺžka testovania nie sú presne stanovené. Odhad 
je, že ročne sa bude testovať do 250 uchádzačov. Formát výstupov, vrátane vyhodnotenia 
nie je striktne stanovený. Jazyk testovania bude slovenský. 

 
 

4. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových 
konzultácií:  
 
Vzorový návrh niekoľkých úloh na otestovanie vyššie uvedených kvalít, podrobný procesný 
popis zabezpečenia priebehu testovania, jeho bezpečnosti, realizácie, vyhodnotenia vrátane 
vhodných výstupov, celkový časový rámec a odhadovaná hodnota zákazky vo forme  
zverejniteľnej prezentácie.  

 
 
5. Náklady spojené prípravnými trhovými konzultáciami  
 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša 
hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 
6. Priebeh prípravných trhových konzultácií  
 

a) hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách 



elektronicky na e-mailovú adresu martina.vass@mfsr.sk najneskôr do 28.2.2019. Záujem o 
účasť potvrdí zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám na predmet 
zákazky: „Príprava, realizácia a vyhodnotenie testovania analytikov do štátnej služby“ 
(ďalej len „formulár“) – viď. Príloha,  

b) po uplynutí lehoty podľa tohto bodu písm. a) verejný obstarávateľ zostaví zoznam účastníkov 
prípravných trhových konzultácií a zároveň oznámi všetkým hospodárskym subjektom konkrétny 
dátum, čas a miesto uskutočnenia prípravných trhových konzultácií, a to na e-mailovú adresu 
uvedenú v zaslanom formulári (7.3. 2019, v čase od 8:00 do 15:00 hod, MF SR, Kýčerského 
ulica, Bratislava),  

c) prípravné trhové konzultácie budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a 
zástupcu/zástupcov hospodárskeho subjektu,  

d) pred samotnou prezentáciou bude hospodárskemu subjektu predložené poučenie o zákonnej 
úprave prípravných trhových konzultácií a prípadných dôsledkoch vyplývajúcich z účasti 
hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o 
verejnom obstarávaní),  

e) každému zástupcovi hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa prípravných trhových 
konzultácií, bude poskytnutý primeraný časový priestor; hospodársky subjekt v rámci svojej 
prezentácie má možnosť vyjadriť sa k objektivite navrhovaného opisu jednej alebo viacerých častí 
predmetu zákazky, prípade ho doplniť o ďalšie vhodné objektívne požiadavky, ktoré však nesmú 
mať diskriminačný charakter, 

f) s cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila 
hospodárska súťaž, bude celý priebeh prípravných trhových konzultácií zdokumentovaný v 
Zápisnici o priebehu prípravných trhových konzultácií, ktorá bude súčasťou dokumentácie 
verejného obstarávania; Zápisnica o priebehu prípravných trhových konzultácií bude zverejnená 
v profile verejného obstarávateľa na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237.  

 
7. Doplňujúce informácie  

 
a) účasťou na prípravných trhových konzultáciách hospodárske subjekty získavajú možnosť 

prezentovať produkt so zameraním na zdôraznenie ich kvalitatívnych a kvantitatívnych 
charakteristík,  

b) verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z prípravných trhových konzultácií 
a následne určí špecifikáciu a požiadavky na predmet zákazky. Hospodárske subjekty sa môžu 
zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku.  

 
  



 

Notice on the launch of preliminary market consultations on the subject of the contract 

 

pursuant to § 25 of Act no. 343/2015 Coll. on Public Procurement and on Amendments 

 

Subject of the contract: Development and delivery of admission testing for public sector analysts  

 

1. Identification of the contracting authority: MF SR 

2. Purpose of the preparatory market consultations: 

The purpose of the preparatory market consultations is to address those entities providing such 

services in order to determine: 

(a) the estimated value of the contract 

b) objective specification of the subject of the contract and related requirements  

 

 

3. Proposal for a description of the subject of the contract: 

 

I. Test Development - Services in developing multiple variations of a test designed to test 

analytical thinking, verbal and numerical reasoning and analytical writing (tests 

comparable to G-MAT and GRE). Services related to translation and tailoring of existing 

testing products to suit the needs of the Ministry of Finance of the Slovak Republic and 

their compliance with the Civil Service Act and the relevant implementing regulations (Act 

No. 55/2017 Coll. On the Civil Service and Decree of the Government of the Slovak 

Republic127 / 2017 laying down the details on selection process) 

             

II. Test delivery – delivery and organization of physical and/or online testing (venue, 

necessary equipment, including software solutions), evaluation of the test and processing 

and issuance of relevant outputs for the needs of the involved contracting authority. 

 

Appropriate number of test or task questions or length of testing are not specified. The 

estimate is that 250 candidates will be tested annually. The output format, including the 

evaluation, is not strictly defined. The language of the test will be Slovak. 

 

 

4. Requirements on the entities wishing to participate in preparatory market consultations: 

 

A sample of several tasks to test the above-mentioned qualities, a detailed process description of 

the testing, including security of the test process, its execution and evaluation, including 

appropriate outputs, complete time framework and the estimated value of the contract in the form 

of a publishable presentation. 

 

5. Costs associated with preparatory market consultations 

 

All costs and expenses associated with participation in the preparatory market consultations shall be 

borne by the participating entity without any financial entitlement to the contracting authority. 

 

6. The course of the preparatory market consultations 



 

(a) the entity confirms its interest in participating in the preparatory market consultations 
electronically at the following e-mail address: martina.vass@mfsr.sk no later than 28 February 
2019. The interested party will confirm the interest in participation by sending a completed form 
for preliminary market consultations with the follwoing contract subject: "Development and 
delivery of admission testing for public sector analysts" (hereafter "the form") – see the 
Appendix; 

(b) after expiry of the period referred to in point (a) the contracting authority shall draw up a list of 
participants in the preparatory market consultations and at the same time notify all interested 
entities of the specific date, time and place of the preparatory market consultations, to the e-mail 
address provided in the submitted form (March 7, 2019, between 8:00 am until 03:00 pm, MF 
SR, Kýčerského ulica, Bratislava); 

(c) the preparatory market consultations shall be held with the participation of representatives of the 
contracting authority and of entity's representative; 

(d) before the presentation itself, the participating entity will be provided with guidance on the legal 
arrangements for the preparatory market consultations and all consequences resulting from the 
participation of the subject in the preparatory market consultations (§ 25 and § 40 (7) of the Public 
Procurement Act); 

(e) a reasonable period of time shall be provided for each representative of the entity taking part in 
the preparatory market consultations; the interested entity may, in its presentation, have the 
opportunity to comment on the objectivity of the proposed description of one or more parts of the 
subject of the contract, to supplement it with other appropriate objective requirements, but which 
must not be discriminatory; 

(f) in order to ensure adequate measures to avoid market distortion, the participation of all subjects 
and the full course of the preparatory market consultations will be documented in the Minutes on 
the conduct of the preparatory market consultations, which will be part of the procurement 
documentation; The minutes on the conduct of the preparatory market consultations will be 
published in the profile of the contracting authority at 
https://www.uvo.gov.sk/reporting/profiles/cases/237. 

 

7. Additional information 
(a) by taking part in preparatory market consultations, entity  shall be given the opportunity to present 

a product with a focus on highlighting their qualitative and quantitative characteristics, 
(b) the contracting authority shall evaluate the information obtained and the findings of the 

preparatory market consultations and subsequently determine the specifications and 
requirements for the object of the contract. Interested entities may participate in a public 
procurement process and submit an offer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formulár k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky 

 
 

Názov hospodárskeho subjektu   

Sídlo alebo miesto podnikania   

Právna forma   

IČO   

IČ DPH   

Meno a priezvisko, titul osoby/osôb 
oprávnenej/oprávnených zastupovať 
hospodársky subjekt na prípravných trhových 
konzultáciách  

 

Telefón   

Emailová adresa   

Prezentovanie predmetu zákazky   

Dátum a podpis:   

 
 

Form for preliminary market consultations on the object of the contract 
 

Name of market subject   

Registered office or place of business  

Legal form   

ID  

VAT ID   

Name and surname, title of person (s) 
authorized to represent the entity in 
preparatory market consultations 

 

Phone number  

E-mail address  

Presentation of the subject of the contract  

Date and signature:  

 


