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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Súťažný dialóg
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 7

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844878
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Ján Beňo
Mobil: +421 250114213
Telefón: +421 250114215
Fax: +421 255423005
Email: jan.beno@nku.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy): http://www.nku.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.nku.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: Nezávislá kontrola.
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)
II.1.5)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (RKIS NKÚ SR)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č.: 7
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Najvyšší kontrolný úrad
SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava a všetky pobočky Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Kód NUTS:SK0
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je rozvoj a implementácia národného projektu Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (RKIS NKÚ SR) a súvisiacej infraštruktúry, prostredníctvom návrhu,
vývoja, komplexnej implementácie vrátane testovania, nastavenia komunikačných ciest s externými systémami,
integrácia s internými systémami verejnej správy a podporou nových modulov komplexného RKIS NKÚ SR.
Integrálnou súčasťou zákazky bude aj implementácia nových modulov a všeobecne použiteľných elektronických služieb,
ako aj rozvoj súčasných elektronických služieb eGovermentu.
Zavedenie nových systémov/modulov RKIS NKÚ SR bude slúžiť na dosiahnutie cieľov projektu a to zvýšenie
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II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.2)
II.3)

informovanosti občanov o kontrolnej činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch z dôvodov transparentnosti fungovania verejnej
správy, zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti a teda aj zvýšenie účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti nakladania s
verejnými prostriedkami subjektmi kontrolovateľnými NKÚ SR, zvýšenie efektivity a kvality vnútorných kontrolných
procesov subjektov podliehajúcich kontrole, stimulácia medzinárodnej spolupráce. Zavedenie RKIS NKÚ SR bude slúžiť
na dosiahnutie cieľov projektu implementácie a efektívnej integrácie elektronických služieb úradu do prostredia
eGovernmentu, t. j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi
informačných systémov verejnej správy a úradu v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a
ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi.
Definícia podrobného opisu predmetu zákazky vznikne počas rokovaní v prvej, prípadne v ďalšej/ích etape/ách
súťažného dialógu a následne bude uvedená v záverečnom informatívnom dokumente - súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72000000-5
Doplnkový slovník: JA15-3, JA16-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30210000-4, 32571000-6, 48000000-8, 72211000-7, 72212217-3, 72212422-3, 72222000-7,
72222300-0, 72224000-1, 72227000-2, 72230000-6, 72246000-1, 72250000-2, 72260000-5, 72263000-6,
72267000-4, 72267100-0, 72300000-8, 80531200-7, 92312212-0
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Informácie o opciách
Opcie: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 24

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa nepožaduje.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR (RKIS NKÚ SR) a jeho uvedenie do prevádzky
bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Podpora
prevádzky a údržba RKIS NKÚ SR budú financované z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Podmienky financovania a platobné dojednania budú uvedené v záverečnom informatívnom dokumente - súťažných
podkladoch.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov
skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní. V prípade, že z dialógu vyplynie potreba vytvorenia určitej právnej formy, verejný obstarávateľ bude
vyžadovať v prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy, ktorá bude
výsledkom tohto verejného obstarávania uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude
zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi
vzniknuté pri poskytovaní/realizácii tohto predmetu zákazky, alebo aby vytvorila iný právny vzťah za tých istých
podmienok.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Áno
Opis osobitných podmienok: Vzhľadom k tomu, že predmet zákazky bude financovaný aj z finančných prostriedkov
poskytnutých verejnému obstarávateľovi z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (zmluva o NFP), bude úspešný
uchádzač v zmysle zmluvných podmienok povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek počas platnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1.1Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich
splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne osvedčených kópií:
1.1.1§ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
1.1.2§ 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiac
1.1.3§ 26 ods. 1 písm. c) - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu nie starším ako
tri mesiace
1.1.4§ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
1.1.5§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
1.1.6§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - dokladom o oprávnení na
predmet zákazky.
1.1.7§ 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
-§ 26 ods. 1 písm. h) sa preukazuje čestným vyhlásením uchádzača.
1.2V prípade, ak uchádzač plánuje preukázať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní predložením kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov (podľa § 128 zákona o
verejnom obstarávaní), je potrebné prihliadať na to, kedy bolo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
uchádzačovi vydané, nakoľko nie všetky potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov preukazujú, resp. obsahujú
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Ak potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov neobsahuje doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
(čestné vyhlásenie), na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je okrem potvrdenia
o zapísaní do zoznamu podnikateľov potrebné predložiť aj čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní.
1.3Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) Zákona preukazuje verejný obstarávateľ.
1.4Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v
členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia,
možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
1.5Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne, pričom splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6Odôvodnenie v zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú u verejného obstarávateľa v zmysle § 32 ods.1 písm.
a) citovaného zákona.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
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1.§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
2.§ 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky. Kladné vyjadrenie alebo
ekvivalentný doklad od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má záujemca
vedený účet, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, ktoré/-ý musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca za
predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a 2012), resp. obdobie vedenia účtu v príslušnej banke, nebol a nie je v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržiaval a dodržiava splátkový kalendár a jeho bežný účet nebol a
nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/ý ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadosti o účasť. K
vyjadreniu banky/ bánk alebo ekvivalentnému/-ým dokladu/om záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/
podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/-ých banke/ách ako tej/-tých, od
ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/ y. Odôvodnenie primeranosti použitia
podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi
podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ vyžaduje nielen vzhľadom na obsah a rozsah
predmetu obstarávanej zákazky ekonomicky spoľahlivého obchodného partnera. Požadované vyjadrenie banky má
potvrdiť základnú ekonomickú a finančnú spoľahlivosť záujemcu.
2. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za predchádzajúce 3 roky. Uchádzač túto
podmienku preukazuje prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v súhrnnej výške
minimálne 10 000 000,0000 EUR bez DPH a to na samostatnom liste za jednotlivé roky podpísanom štatutárnym
zástupcom (čestné prehlásenie) a dôkazným prostriedkom a) výkaz ziskov a strát (podnikateľ - právnická osoba) za
posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti - potvrdený miestne príslušným správcom dane alebo audítorom (doslovný rovnopis
vyhotovený miestne príslušným správcom dane, alebo doslovný odpis vyhotovený miestne príslušným správcom dane)
alebo b) výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (podnikateľ - fyzická osoba) - potvrdený miestne
príslušným správcom dane alebo audítorom (doslovný rovnopis vyhotovený miestne príslušným správcom dane, alebo
doslovný odpis vyhotovený miestne príslušným správcom dane). Všetky doklady musia byť predložené ako originály
alebo úradne overené fotokópie. Pokiaľ uchádzač nemá zákonnú povinnosť mat uzavreté účtovníctvo za rok 2012 do
lehoty podávania súťažných ponúk, rok 2012 uvedie ako predpoklad. Ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v
jeho sídle požadované doklady, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže
splnenie požadovanej podmienky.
V prípade obratov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz
Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom hospodárskom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti,
rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky
a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti
podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom overiť si ekonomickú
stabilitu záujemcov. Požadovaná minimálna úroveň dosiahnutého obratu je primeraná, vzhľadom na predpokladanú
výšku NFP stanovenú v písomnom vyzvaní na Národný projekt RKIS NKÚ SR.
V prípade, že záujemca využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v čase podania žiadosti o účasť, je záujemca povinný verejnému obstarávateľovi preukázať,
že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Záujemca predkladá doklady a dokumenty vyžadované na preukázanie finančného a ekonomického postavenia vo forme
originálov alebo úradne osvedčených kópií.
Splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1), III.2.2), III.2.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona, ktoré predloží v rámci svojej žiadosti o účasť,
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 zákona v čase po vyhodnotení ponúk na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa a to podľa
podmienok a požiadaviek stanovených v bode III.2.1), III.2.2), III.2.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania.
Zo záujemcom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky
podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v bode III.2.1), III.2.2), III.2.3) tohto oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
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1.§ 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
2.§ 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
3.§ 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
4.§ 28 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní
5.§ 29 zákona o verejnom obstarávaní
Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 a § 29 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
1. zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia
služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dokladom je referencia,
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Verejný obstarávateľ odporúča obsah Zoznamu poskytnutých služieb (ďalej len zoznam služieb") nasledovne:
-názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,
-názov/obchodné meno a sídlo poskytovateľa,
-predmet zmluvy a jeho stručný opis obsahujúci informáciu o rozsahu plnenia (implementácie projektu)
-celková zmluvná cena v EUR bez DPH,
-čas plnenia zmluvy/projektu (od - do, mesiac, rok),
-vyhlásenie (potvrdenie) odberateľa potvrdzujúce uvádzané informácie a úspešnosť poskytovaných služieb v súlade so
zmluvou a identifikáciu (meno a kontakt -telefón a mail) osoby odberateľa, u ktorej si je možné uvádzané informácie
overiť.
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti:
Predložením zoznamu:
-minimálne jednej úspešne splnenej zmluvy/projektu zrealizovanej/ého v rokoch 2010, 2011 a 2012 predmetom
ktorej/ktorého, bola dodávka komplexného informačného systému (IS) na zákazku podľa zadania odberateľa
pozostávajúca minimálne z implementácie a testovania IS, ako aj využitia webových služieb na komunikáciu s externým
systémom, umožnenie synchronizácie dát s externými registrami, on-line prístup interných aj externých užívateľov k
údajom a zabezpečené portálové rozhranie pre komunikáciu s externými subjektmi alebo ekvivalent pričom hodnota
daného projektu bola v hodnote minimálne 1 000 000 EUR bez DPH.
-minimálne jednej úspešne splnenej zmluvy/projektu zrealizovanej/ého v rokoch 2010, 2011 a 2012 v oblasti návrhu a
implementácie portálového riešenia, ktoré umožňuje vkladanie údajov pomocou formulárov, budované v súlade so
štandardmi webových služieb a štandardmi W3C, ako aj výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 312/2010 Z. z.. resp. iným ekvivalentným právnym predpisom
platným pre danú krajinu alebo ekvivalent, pričom hodnota daného projektu bola v hodnote minimálne 1 000 000 EUR
bez DPH.
-minimálne jednej úspešne splnenej zmluvy/projektu zrealizovanej/ého v rokoch 2010, 2011 a 2012 predmetom
ktorej/ktorého, bola dodávka IS pre správu dokumentov, elektronického formátu a jeho riadené spracovanie pomocou
workflow procesov implementovaných v rámci plnenia zmluvy/projektu podľa zadania objednávateľa pozostávajúca
minimálne z návrhu, implementácie, testovania IS a softvérovej infraštruktúry, z implementácie elektronickej správy
registratúry a archívu pre celý životný cyklus záznamov, alebo ekvivalent a jej autentizovaného výkonu pre procesne
spracované dokumenty, elektronizáciu obehu a zaradzovanie do procesu spracovania, vrátane integrácie s ekonomickým
informačným systémom, synchronizácie registrov partnerov a personálnych informácií pre zabezpečenie jednotnej
organizačnej štruktúry a spracovanie dokumentov dôveryhodným spôsobom vrátane ich elektronického podpisovania
alebo ekvivalent, pričom hodnota daného projektu bola v hodnote minimálne 1 000 000 EUR bez DPH.
-minimálne jednej úspešne splnenej zmluvy/projektu zrealizovanej/ého v rokoch 2010, 2011 a 2012 v oblasti služieb
podpory IS, zahŕňajúcich on-site a on-line podporu IS a riešenie požiadaviek na rozšírenie alebo úpravu funkcionality IS
(tieto služby museli byť poskytnuté v súvislosti s prevádzkou jedného konkrétneho IS) alebo ekvivalent, pričom hodnota
daného projektu bola v hodnote minimálne 400 000 EUR bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky
a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa
§ 28 zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky. Podmienky určené minimálnou
úrovňou štandardu zodpovedajú predmetu zákazky, jeho účelu, obsahu a rozsahu.
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2. Predložením opisu technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
a jeho študijných a výskumných zariadení záujemca preukáže svoju schopnosť efektívne a spoľahlivo vykonávať
dodanie/poskytovanie predmetu zákazky. Predložený dokument bude minimálne obsahovať: identifikovanú/é
jednotlivú/é skúsenosť/ti s opatreniami použitými na zabezpečenie kvality vo vzťahu k predchádzajúcim minulým
plneniam rovnakého charakteru ako je tento predmet zákazky; zdôvodnenie ako uvedená jednotlivá/jednotlivé
skúsenosť/skúsenosti podporuje/ú schopnosť záujemcu efektívne a spoľahlivo plniť predmet zákazky, zoznam a
opis technického vybavenia podporujúceho schopnosť záujemcu efektívne a spoľahlivo plniť predmet zákazky.

3. Predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za poskytnutie služby. Osobitne predložením profesijných životopisov, platných dokladov o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, platných certifikátov/v tomto bode požadovaných dokladov a zoznamom zmlúv osôb záujemcu,
ktoré budú zodpovedné za poskytnutie požadovaných služieb/plnenie predmetu tejto zákazky (zoznam). Každý
záujemcom predložený profesijný životopis, ktorým záujemca preukazuje príslušnú odbornú skúsenosť musí minimálne
obsahovať: meno a priezvisko príslušného experta, najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného experta, jazykové
znalosti príslušného experta, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti,
miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k
odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. Zároveň verejný obstarávateľ odporúča priložiť vyhlásenie príslušného
experta o pripravenosti plniť predmet zákazky k preukazovanej pozícii a o výlučnosti poskytovania svojho životopisu pre
jedného záujemcu v tomto verejnom obstarávaní.
Každý záujemcom predložený zoznam, ktorým záujemca preukazuje príslušnú profesionálnu praktickú skúsenosť/prax,
musí obsahovať: meno a priezvisko príslušného experta, názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušného
experta, čas plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok), stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsahu činností, ktoré príslušný
expert zabezpečoval a tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť
tieto údaje. Záujemca vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek kladených
na expertov:
1.Expert na projektové riadenie - Projektový manažér
a)minimálne 5-ročná odborná prax v riadení projektov v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti
záujemca u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
b)minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti s riadením projektov v pozícii projektový manažér v oblasti realizácie
informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu softvérového riešenia, pričom expert riadil tieto
projekty po obdobie najmenej 12 mesiacov; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže
prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu alebo ekvivalentným dokladom;
c)získaný a platný certifikát PRINCE 2 Practitioner na odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent
daného certifikátu od inej akreditovanej autority; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže
prostredníctvom kópie platného certifikátu;
2.Expert pre analýzu IS - Hlavný analytik
a)minimálne 5-ročná odborná prax s realizáciou analýz IS v oblasti IT; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového
experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
b)minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v pozícii analytika zamerané na analýzu, návrh a implementáciu
komplexného IS; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného
zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom;
c)získaný a platný certifikát OMG Certified UML Professional alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej
autority; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu;
3.Expert pre oblasť portálových riešení
a)minimálne 5-ročná odborná prax v pozícii architekta portálových riešení; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového
experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
b)minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie portálového riešenia IS pre
verejnosť, ktorých súčasťou bola vizualizácia priestorových dát, implementácia WMS (Web Map Service) služieb,
podpora vnútorných procesov a integrácia ESB (Enterprise Service Bus) komponentov; túto podmienku účasti záujemca
u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným
dokladom;
c)získaný a platný certifikát alebo platné potvrdenie o absolvovaní školenia v oblasti implementácie a administrácie
webových portálov, túto podmienku účasti záujemca preukáže platným certifikátom príslušnej osoby alebo platným
potvrdením príslušnej osoby o absolvovaní školenia alebo ekvivalentným dokladom.
4.Expert pre oblasť návrhu a implementácie RDBMS systémov
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a)minimálne 5-ročná odborná prax v oblasti návrhu a implementácie systémov správy relačných databáz (RDBMS); túto
podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo
ekvivalentným dokladom;
b)minimálne tri preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie systémov správy
relačných databáz (RDBMS) v pozícii databázového experta; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta
preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom;
c)získaný a platný certifikát znalosti návrhu a implementácie RDBMS vydaný producentom príslušnej RDBMS alebo
osobou, ktorá je oprávnená tento certifikát vydávať alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority
preukazujúci znalosti návrhu a implementácie RDBMS;
5.Expert pre bezpečnosť informačných technológií
a)minimálne 5-ročná odborná prax s aktívnou účasťou na projektoch v oblasti bezpečnosti informačných technológií;
túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo
ekvivalentným dokladom;
b)minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti, ktoré boli zamerané na riešenie špecifickej problematiky v rámci
informačnej bezpečnosti; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie
uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom;
c)získaný a platný certifikát CISA a CISM vydaný neziskovým združením ISACA alebo ekvivalent daného certifikátu od
inej akreditovanej autority; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie
platného certifikátu;
d)získaná bezpečnostná previerka Národného bezpečnostného úradu, minimálny stupeň: Dôverné alebo bezpečnostný
certifikát (Certificate of Security Clearance) minimálny stupeň: Dôverné platný v rámci krajín EÚ alebo ekvivalent; túto
podmienku účasti záujemca u experta preukáže dokladom preukazujúcim túto skutočnosť.
6.Expert pre architektúru IS - Hlavný architekt
a)minimálne 5-ročná odborná prax s realizáciou s návrhom architektúry v oblasti IT/IS; túto podmienku účasti záujemca
u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
b)minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v pozícii architekta IS zamerané na návrh a implementáciu
komplexného IS; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného
zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom;
c)získaný a platný certifikát TOGAF alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority; túto podmienku
účasti záujemca u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu;
7.Expert pre procesy - Konzultant
a)minimálne 5-ročná odborná prax s realizáciou aplikovania IT procesov do praxe v oblasti IT; túto podmienku účasti
záujemca u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
b)minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v pozícii konzultanta zameraného na zavádzanie procesov do praxe
pre prostredie komplexného IS; túto podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie
uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom;
c)získaný a platný certifikát ITIL Foundation alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority; túto
podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu;
Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca použil tú istú osobu iba pre jednu z vyššie uvedených expertných pozícií.
Odporúčanie na použitie tej istej osoby iba pre jednu expertnú pozíciu je stanovená vzhľadom na rozsah a náročnosť
projektu, ktorý je potrebné v plnej miere realizovať v definovanom časovom rámci. Očakávaná pracnosť na projekte si
vyžaduje plnohodnotné zastúpenie na každej expertnej pozícií, čo je predpokladom dosiahnutia požadovanej kvality,
riešenia operatívnych potrieb a vytvorenia dostatočného priestoru pre vykonanie potrebných analýz, spracovanie
návrhov a zabezpečenie konzultácií s odbornými zamestnancami NKÚ SR. Profesijný životopis a zoznam praktických
skúseností musia byť podpísané príslušným expertom. V prípade ak záujemca plánuje využiť služby experta na základe
obchodno-právneho zmluvného vzťahu, oznámi túto skutočnosť v žiadosti o účasť a je povinný splniť podmienky
uvedené nižšie.

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky
a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ každú jednu podmienku
účasti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky - jeho jednotlivým
aktivitám s cieľom zabezpečiť dostatočnú odbornú úroveň záujemcov, potrebnú pre garanciu ich pripravenosti realizovať
mimoriadne zložitú zákazku. Každá z určených expertných pozícii jednoznačne súvisí s predmetom zákazky (najmä, ale
nielen v oblasti informačných systémov). Minimálne odborné úrovne expertných pozícií sú stanovené tak, aby
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zabezpečovali potrebné skúsenosti a znalosti príslušných pracovníkov, ktorí majú vykonávať činnosti spojené s
príslušnou pozíciou.

4.Predložením čestného vyhlásenia s údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich
zamestnancov za predchádzajúce tri roky zabezpečujúcich služby rovnakého alebo podobného charakteru ako sú
uvedené v bode II.1.5) tohto oznámenia.
5.Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca mal platný certifikát o zavedení systému manažérstva kvality, vydaný
nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie podmienky vyplývajúcej z normy ISO 9001. Verejný obstarávateľ
uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné
dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Uvedený
doklad bude prílohou zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 29 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej
zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 29 zákona
o verejnom obstarávaní zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky - jeho jednotlivým aktivitám s cieľom
zabezpečiť dostatočnú odbornú úroveň záujemcov, potrebnú pre garanciu ich pripravenosti realizovať mimoriadne
zložitú zákazku. Každý z určených certifikátov jednoznačne súvisí s predmetom zákazky (najmä, ale nielen v oblasti
informačných systémov).
V prípade, ak záujemca využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania žiadosti o účasť, je záujemca povinný verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti, alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže záujemca
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti verejného obstarávateľa podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.
Na vyčíslenie cien poskytnutých služieb sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky
aktuálny v posledný deň v príslušnom hospodárskom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie
splnenia predmetnej podmienky účasti .
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Záujemca predkladá doklady a dokumenty vyžadované na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti vo forme
originálov alebo úradne osvedčených kópií.
Splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1), III.2.2), III.2.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona, ktoré predloží v rámci svojej žiadosti o účasť,
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 zákona v čase po vyhodnotení ponúk na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa a to podľa
podmienok a požiadaviek stanovených v bode III.2.1), III.2.2), III.2.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania.
Zo záujemcom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky
podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v bode III.2.1), III.2.2), III.2.3) tohto oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.1.3)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Súťažný dialóg
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých
8/10

IV.2)
IV.2.1)

IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.6)

sa bude rokovať: Nie
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií stanovených v súťažných podkladoch vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v rokovaní alebo v
informatívnom dokumente
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
S-001190/2013/1022/HJD
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 074-123803
z: 16.04.2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 29.07.2013 09:29
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.07.2013 09:30
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný programu
Informatizácia spoločnosti, Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky.
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia osobne alebo
poštou v uzatvorenom samostatnom nepriehľadnom obale v lehote do 29.07.2013 do 9.30 hod. na kontaktnú adresu
podľa bodu I.1 tohto oznámenia. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1), III.2.2) a
III.2.3) tohto oznámenia predkladá skupina dodávateľov podľa bodu III.1.3 tohto oznámenia, vloží do nepriehľadného
obalu spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti aj plnomocenstvo v súlade s bodom III.1.3 tohto
oznámenia. Na obale žiadosti o účasť záujemca uvedie nasledujúce údaje: adresa kontaktného miesta, obchodné meno
a sídlo/miesto podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny
dodávateľov, označenie "SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ", označenie heslom súťaže "RKIS NKÚ SR". Verejný obstarávateľ
vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel: Hodnotenie splnenia
podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
záujemcov podľa § 26 zákona, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona a technickej alebo odbornej
spôsobilosti záujemcov podľa § 28 a § 29 zákona v intenciách podmienok uvedených v tomto oznámení. Posúdenie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov
predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2) a III.2.3) tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ
podľa § 33 ods. 7 zákona vylúči z verejného obstarávania záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné
vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty,
alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie.
Záujemcovi, ktorý splní podmienky účasti, doručí verejný obstarávateľ výzvu na účasť v súťažnom dialógu. Súčasťou
tejto výzvy bude pozvánka na spoločné stretnutie záujemcov - účelom stretnutia bude poskytnutie informatívneho
dokumentu k etape súťažného dialógu.
Verejný obstarávateľ predpokladá uskutočnenie jednej etapy súťažného dialógu a upozorňuje, že za účasť v súťažnom
dialógu nebude udeľovať ceny alebo odmeny.
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
Na predloženie ponuky budú vyzvaní len tí uchádzači, ktorých riešenia budú minimálne v 50 % zhodné s výsledným
opisom predmetu zákazky, to znamená, že sa budú minimálne 50 % aktívne podieľať na vytvorení opisu predmetu
zákazky.
Počet riešení bude v príslušnej etape súťažného dialógu znižovaný komisiou na základe posúdenia technického
vyhotovenia návrhu. Za základ opisu predmetu zákazky komisia vyberie ten/tie navrhovaný/é spôsob/y riešenia
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

projektu, ktorý/ktorého časť komisia určí ako najvhodnejší spôsob na dosiahnutie cieľa projektu. Najvhodnejším
spôsobom na dosiahnutie cieľov projektu sa rozumie najefektívnejšie riešenie s ohľadom na požadované ciele, ako aj
najhospodárnejšia implementácia realizovaných riešení projektu.
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie podľa § 38 zákona je do 17.07.2013. Lehoty/dátumy a časy uvedené v tomto
oznámení, okrem lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v súťažnom dialógu (bod IV.3.4), sú len orientačné, budú pre
záujemcov/uchádzačov spresnené verejným obstarávateľom počas procesu súťažného dialógu.
Záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzve na účasť v súťažnom dialógu, predloží Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí,
aby ním navrhované riešenie, resp. jeho časť boli v prípade potreby poskytnuté ostatným uchádzačom vo forme
vytvoreného opisu predmetu zákazky, resp. jeho časti, ktorý sa stane súčasťou záverečného informatívneho dokumentu
- súťažných podkladov a/alebo v prípade potreby na účely vedenia spoločného rokovania počas súťažného dialógu.
Komunikačným jazykom v tomto súťažnom dialógu je jazyk slovenský.
Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača ako prílohu zmluvy platný certifikát o zavedení systému
manažérstva informačnej bezpečnosti v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie podmienky ochrany informácií vyplývajúcej z normy ISO 27001. Úspešný uchádzač môže využiť
systémy manažérstva informačnej bezpečnosti vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy, ktoré
sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.06.2013
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