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1.

Verejný obstarávateľ

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
E-mail: comm-rep-sk@ec.europa.eu
2. Rámec
Cieľom tejto výzvy na vyjadrenie záujmu je vybrať sieť Európskych dokumentačných centier,
ktorá bude pôsobiť podľa podmienok stanovených v prílohe II (vzor dohody) a prílohe III
(usmernenia).
Vyjadrenie záujmu by sa malo predložiť v jednom z úradných jazykov Európskej únie
e-mailom na adresu uvedenú v bode 1.
3. Informácie a dokumenty, ktoré sa majú poskytnúť
Zainteresované strany by mali poskytnúť svoje úplné kontaktné údaje.
Mali by predložiť tieto dokumenty:
a) formulár žiadosti (príloha I);
b) dokument, v ktorom sa uvádza právna subjektivita hostiteľskej štruktúry, opatrené

dátumom, pečiatkou inštitúcie a podpisom vedúceho predstaviteľa hostiteľskej štruktúry;
c) dokument preukazujúci, že hostiteľská štruktúra pôsobí v oblasti európskych štúdií;
d) čestné vyhlásenie podpísané vedúcim predstaviteľom hostiteľskej štruktúry (opatrené
dátumom a pečiatkou inštitúcie), ktorým sa potvrdzuje, že nie sú v žiadnej zo situácií
uvedených v článku 106 ods. 1 a článku 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
e) vyhlásenie o ochrane osobných údajov (príloha IV), opatrené dátumom, pečiatkou
inštitúcie a podpisom vedúceho predstaviteľa hostiteľskej štruktúry.
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4. Všeobecný opis postupu
Táto výzva je otvorená pre právnické osoby zaoberajúce sa výskumom, vyučovaním,
prednášaním a komunikáciou v oblasti európskych štúdií.
Oprávnené sú tieto zainteresované strany:
- osvedčený verejný subjekt; alebo
- osvedčený súkromný subjekt poverený vykonávaním verejnej služby1.
Zainteresované strany musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby boli schopné
vykonávať činnosti Európskeho dokumentačného centra („EDC“) počas trvania partnerskej
dohody. Finančná spôsobilosť sa posúdi na základe čestného vyhlásenia.
Zainteresované strany preukážu prostredníctvom formulára žiadosti (príloha I), že majú
operačnú spôsobilosť na oslovenie študentov, profesorov, výskumníkov a zainteresovaných
občanov, pokiaľ ide o priority, politiky a iniciatívy Európskej únie.
Verejný obstarávateľ vypracuje zoznam zainteresovaných strán, ktoré sa vyzvú, aby podpísali
partnerskú dohodu so Zastúpením Európskej komisie.
Žiadosti sa budú posudzovať jednotlivo na základe operačnej spôsobilosti inštitúcie, pokrytia
rôznych akademických oblastí a zohľadňujúc rovnomerné geografické pokrytie regiónov.

5. Ochrana osobných údajov
Komisia nezverejní žiadnej tretej strane osobné údaje predložené v rámci tohto vyjadrenia
záujmu.
Vybrané hostiteľské štruktúry, ktoré boli vyzvané na podpis dohody so Zastúpením Európskej
komisie, sa požiadajú, aby podpísali vyhlásenie o ochrane osobných údajov (príloha IV).
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Subjekt súkromného sektora poverený vykonávaním verejnej služby môže byť ako taký uznaný na základe
vnútroštátneho právneho predpisu krajiny zápisu. Ak taký právny predpis neexistuje, povoľujúci úradník pri
rozhodovaní o tom, či žiadateľ spĺňa vymedzenie pojmu, zohľadní okrem iného nasledujúce faktory:

– žiadateľ je výhradne neziskovým subjektom (t. j. nemá komerčné záujmy); alebo
– jeho rozpočet pre toto poslanie poskytuje najmä štát alebo verejné orgány, alebo iný neziskový subjekt; alebo
– jeho úlohy sú vykonávané v mene štátnych/verejných orgánov alebo neziskového subjektu, a preto sa považujú
za úlohy vo verejnom záujme.
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6. Ex-post transparentnosť
Zoznam Európskych dokumentačných centier, ktoré uzavreli dohodu, bude zverejnený na
webovom sídle verejného obstarávateľa.

3

