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Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava 15 

  

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky 
 

„Poradenské služby pre benchmarkovanie pracovných pozícií a personálny audit“  

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Ministerstvo financií SR 

Adresa sídla: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 

IČO: 00 151 742  

DIČ: 202 079 8351 

Internetová adresa (URL): www.finance.gov.sk  

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

2. Účel prípravných trhových konzultácií 

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú 

benchmarkovaním pracovných pozícií a personálnym auditom s cieľom stanoviť v pripravovanom 

verejnom obstarávaní predpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet 

zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy 

verejného obstarávania. 

3. Návrh na opis predmetu zákazky (minimálne požiadavky) 

a) Benchmarkovanie pracovných pozícií - produkty/služby pre porovnanie odmeňovania pozícií vo 

verejnom sektore s obdobnými pozíciami v súkromnom sektore.  

b) Personálny audit (organizačno-procesného typu) - služby pre zvýšenie efektivity/zníženie mzdových 

nákladov zmenou procesov organizácií v inštitúciách verejnej správy alebo v nevýrobnej  sfére 

všeobecne. 

4. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových 
konzultácií 

Predloženie dokladu, z ktorého bude vyplývať oprávnenie hospodárskeho subjektu dodať predmet 

zákazky (napr. fotokópia výpisu z obchodného registra - postačuje výtlačok z www.orsr.sk alebo inej 

ekvivalentnej databázy, fotokópia živnostenského listu). 

5. Náklady spojené s trhovými konzultáciami 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša 

hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 
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6. Priebeh prípravných trhových konzultácií 

c) Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách elektronicky 

na e-mailovú adresu miroslav.skriecka@mfsr.sk najneskôr do 2. 3. 2018. 

Záujem o účasť potvrdí zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám na 

predmet zákazky „poradenské služby pre benchmarkovanie pracovných pozícií a personálny audit“ 

(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 hospodárskym subjektom, ktoré prejavili záujem 

o účasť, konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia prípravných trhových konzultácií, a to na e-

mailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári (orientačne 6. 3. 2018 - 7. 3. 2018, v čase od 8:00 do 

17:00 h, v mieste sídla verejného obstarávateľa). 

c) Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a 

zástupcu/zástupcov hospodárskeho subjektu. 

d) Každému zástupcovi hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa prípravných trhových konzultácií, 

bude poskytnutý časový priestor 60 min. na odprezentovanie ponúkaného riešenia, vrátane možnosti 

prezentácie na PC/projektore. Hospodársky subjekt v rámci svojej prezentácie má možnosť vyjadriť 

sa k objektivite navrhovaného opisu predmetu zákazky (bod č. 3), prípadne ho doplniť o ďalšie vhodné 

objektívne požiadavky, ktoré však nesmú mať diskriminačný charakter. 

e) S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila 

hospodárska súťaž, bude celý priebeh prípravných trhových konzultácií zvukovo zaznamenávaný; 

súhlas s vyhotovením zvukového záznamu vyjadrí hospodársky subjekt zaslaním vyplneného 

formulára k prípravným trhovým konzultáciám v zmysle písm. a) tohto bodu; záznam nahrávky a 

zápisnica o priebehu prípravných trhových konzultácií bude súčasťou dokumentácie verejného 

obstarávateľa; zápisnica o priebehu prípravných trhových konzultácií bude zverejnená na webovom 

sídle verejného obstarávateľa. 

7. Doplňujúce informácie 

a) Verejný obstarávateľ pripravuje verejné obstarávanie na nákup produktov/služieb so zameraním na 

benchmarkovanie pracovných pozícií a personálny audit (organizačno-procesného typu), ktoré 

umožnia porovnať odmeňovanie pozícií verejného sektora s obdobnými pozíciami v súkromnom 

sektore a zvýšiť efektivitu/znížiť mzdové náklady zmenou procesov.  

b) Účasťou na prípravných trhových konzultáciách hospodárske subjekty získavajú možnosť 

prezentovať svoje produkty/služby so zameraním na benchmarkovanie pracovných pozícií a 

personálny audit (organizačno-procesného typu). Cieľom verejného obstarávateľa nie je nákup iba 

najlacnejších produktov/služieb, ale naplnenie princípu získania najlepšej kvality za vynaložené 

verejné finančné prostriedky. 

c) Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z prípravných trhových konzultácií a 

následne určí požiadavky na benchmarkovanie pracovných pozícií a personálny audit a kritériá na 

vyhodnotenie ponúk tak, aby sa dosiahol cieľ získať najlepšiu kvalitu za verejné finančné prostriedky 

(kritériom na vyhodnotenie ponúk nebude iba najnižšia cena). Hospodárske subjekty sa môžu 

zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku. 
 
 
Bratislava dňa 16.02. 2018

mailto:miroslav.skriecka@mfsr.sk

