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Odpovede na otázky predbežných záujemcov vo Výzve na predloženie ponuky - 
výskumník/čka v oblasti protikorupčnej politiky vo vybraných inštitúciách Slovenska 
 
 

1. Ako členiť ponuku právnickej osoby? 

a. Môžu byt uvedené viaceré osoby(experti) rozdelené podľa pilierov? 

Áno, členenie expertov podľa pilierov je prípustné. 

b. V prípade, že áno, je potrebné určiť hlavného výskumníka? 

Áno, prosíme o určenie hlavného výskumníka. V prípade, že hlavný výskumník nebude určený, 
bude za hlavného výskumníka považovaný zástupca organizácie, ktorý zasielal ponuku. 

c. Môže právnická osoba preukázať svoje schopnosti súhrnom skúsenosti viacerých expertov? 

Skúsenosti organizácie môžu byť prezentované ako súhrn skúseností jednotlivých expertov, ak 
bude jasne uvedené, ktorému expertovi tieto skúsenosti prislúchajú.  

Pre posúdenie schopnosti koordinovať tým expertov odporúčame predložiť inštitucionálne 
skúsenosti z projektov podobného zamerania a rozsahu. 

2. Zmena výskumníka a predkladanie Predbežného záujmu o predloženie ponúk 

a. Je možné v prípade zaslania predbežného záujmu o predloženie ponuky zmeniť pri 
záväznom predkladaní ponúk subjekt z právnickej osoby na individuálneho výskumníka?  

Zmena je možná. Predbežný záujem o predloženie ponuky je pre súťažiacich predovšetkým 
podmienka, aby získali informácie potrebné k vypracovaniu ponuky.  

b. Je potrebne aby výskumník (spolupracujúci organizácie, ktorá zaslala predbežný záujem) 
zvažujúci podanie  individuálnej ponuky zaslal predbežný záujem o predloženie ponuky?  

Áno. Prosíme kandidátov, ktorí takýto postup zvažujú, aby nám zaslali samostatné Predbežné 
záujmy.  Tento postup je zvolený pre bezproblémové poskytnutie projektovej dokumentácie. 

c. V prípade, že tak individuálny výskumník neurobí, stráca možnosť predložiť záväznú 
ponuku? 

Nie. Záväzné ponuky je možné predložiť aj bez Predbežného záujmu – tento postup však sťažuje 

prístup k relevantným projektovým informáciám.  

3. Sú seminár a konferencia v Berlíne spomínané výzvou dve rôzne aktivity? 

Jedná sa o totožnú činnosť. Ospravedlňujeme sa za pojmovú nejasnosť. 
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4. Môže neplatený člen správnej rady právnickej osoby, ktorá má záujem predložiť ponuku, byť 
zároveň osobou poskytujúcu referenciu na organizáciu samotnú? 

 Takúto referenciu je možné predložiť za predpokladu za splnenie obidvoch uvedených 
podmienok: 

a) osoba predkladajúca odporúčanie nie je zapojená do každodennej činnosti organizácie 
(operatíva); 

b) osoba predkladajúca odporúčanie nebude zapojená do prípadného výskumu. 
 
Kandidátom odporúčame, aby vzťah k osobe predkladajúcej odporúčanie popísali tak, aby 
výberová komisia nadobudla presvedčenie, že u referujúcej osoby nedochádza ku konfliktu 
záujmov. 

 


