Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
30844878
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing. František Žabka
Telefón:
+421 2 50 114 252
Fax:
+421 2 55 423 005
Elektronická pošta:
info@nku.gov.sk
Internetová adresa:
www.nku.gov.sk
Predmet zákazky
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (ďalej „Štúdia“) podľa požiadaviek
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OPII“) v rámci prioritnej osi
7 – Informačná spoločnosť. Štúdia by mala posúdiť vybudovanie sady
špecializovaných analytických nástrojov a systémov pre potreby nezávislej kontroly
a pre potreby kontroly/auditu v inštitúciách verejnej správy. Štúdia musí byť
vypracovaná v súlade s požiadavkami SORO OPII.
Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu
zákazky.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie/Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
Typ zmluvy
Zmluva o poskytnutí služieb. Návrh zmluvy predloží uchádzač.
Miesto plnenia predmetu zmluvy
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
Termín plnenia predmetu zmluvy
Vybraný uchádzač vypracuje predmet zákazky v termíne do ôsmich týždňov odo dňa
podpisu zmluvy.
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
Nie.
Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky
Maximálna čiastka určená na predmet zákazky je vo výške do 19 990 € bez DPH.
Hlavné podmienky financovania a platobne podmienky
Predmet zákazky je financovaný z rozpočtu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky.
Podmienky účasti
 Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie,
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13.

vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo
potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného predmetu
zákazky.
 Ďalej predloží referencie, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 – Opis predmetu
zákazky, bod 2 – Požadované referencie.
Obsah cenovej ponuky
a. Identifikačné údaje uchádzača.
b. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11 tohto
dokumentu.
c. Návrh ceny za predmet zákazky.
Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk

Lehota na predkladanie cenových ponúk; do 09.04.2015 čas: do 10:30 hod.
Adresa, na ktorú majú byť cenové ponuky doručené:
Názov:
Adresa:
Obec (mesto):
PSČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
Elektronická pošta:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
Bratislava 26
824 73
Ing. František Žabka
+421 2 50 114 252
+421 2 55 423 005
frantisek.zabka@nku.gov.sk

Cenové ponuky je potrebné doručiť/zaslať v papierovej podobe na hore uvedenú
adresu, so všetkými požadovanými dokumentmi popísanými v tejto výzve. Pri osobnom
doručovaní na adresu verejného obstarávateľa, do podateľne, stránkové hodiny sú v
pracovných dňoch od 8:30 do 13:30 hod.
Ponuka sa predkladá v zalepenej obálke s nápismi „NEOTVÁRAŤ“ a „OPII - Štúdia“
14.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena v EUR bez DPH za
poskytnuté služby.
Pravidlá na uplatnenie kritéria:
Verejný obstarávateľ označí ponuku s najnižšou cenou za úspešnú, ponuku s druhou
najnižšou cenou označí za prvú neúspešnú, ponuku s treťou najnižšou cenou označí
za druhú neúspešnú, atď.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude hodnotená.
Rovnako aj neúplná ponuka (napr. chýbajúci požadovaný doklad, chýbajúca cena
a pod. ) – nebude hodnotená.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
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Obchodné podmienky
Verejný obstarávateľ prijme ponuku, ktorá bude označená za úspešnú a podpíše
zmluvu o poskytnutí služieb na predmet zákazky. Predpokladané najneskoršie
odovzdanie predmetu zákazky je 30. júna 2015.
Úvodné vyhodnotenie cenových ponúk (ak sa uplatňuje elektronická aukcia)
Nie.
Elektronická aukcia (ak sa uplatňuje elektronická aukcia)
Nie.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Áno.
Ďalšie informácie
Z tohto prieskumu trhu nevyplýva pre verejného obstarávateľa povinnosť podpísať
zmluvu o poskytnutí služieb.
Zodpovedná osoba

Meno: Ing. František Žabka
Podpis:................................................
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

1. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (ďalej „Štúdia“) podľa
požiadaviek Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OPII“) v rámci
prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť. Štúdia by mala posúdiť vybudovanie sady
špecializovaných analytických nástrojov a systémov pre potreby nezávislej kontroly a pre
potreby kontroly/auditu v inštitúciách verejnej správy. Štúdia musí byť vypracovaná v súlade
s požiadavkami SORO OPII.
Štúdia musí obsahovať minimálne nasledujúce oblasti:














Vyhodnotenie aktuálneho stavu v oblasti legislatívy, kontrolných štandardov.
Popis súčasnej architektúry informačných systémov.
Popis súčasného modelu prevádzky.
Návrh a vyhodnotenie možných alternatív navrhovaného riešenia.
Návrh motivačnej vrstvy a hlavných cieľov vybranej alternatívy.
Prehľad potrebných legislatívnych zmien nutných pre zavedenie nového riešenia.
Špecifikácia elektronických služieb.
Návrh enterprise architektúry nového riešenia,
o Biznis procesy.
o Aplikačná architektúra.
o Technologická architektúra.
o Bezpečnostné požiadavky.
Návrh modelu prevádzky pre nové riešenie.
Vypracovanie analýzy prínosov a nákladov.
Kalkulácia celkových nákladov na vlastníctvo softvér a hardvér.
Porovnanie s navrhovanou štruktúrou so svetom.

V rámci prípravy štúdie bude potrebné vypracovať aj súvisiace technické prílohy. Tieto
prílohy musia obsahovať minimálne nasledujúce časti:










Identifikované projektové riziká.
Identifikované kritéria kvality.
Biznis rozhrania, funkcie a služby, zmena organizačných štruktúr.
Informačné systémy a aplikačné moduly.
Výpočtové zdroje.
Komunikačná infraštruktúra.
Úložiska údajov.
Harmonogram projektu.
Podmienky udržateľnosti.

Súčasťou predmetu zákazky je aj komplexná podpora zadávateľa verejného obstarávania
v procese pripomienkovania a schvaľovania štúdie uskutočniteľnosti SORO OPII počas
celej dĺžky trvania tohto procesu.

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
2. Požadované referencie
Zoznam minimálne dvoch poskytnutých služieb /zmlúv spolu v celkovej výške minimálne
40 000,- Eur bez DPH rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúce tri roky (2012, 2013, 2014), pričom minimálne v jednej zmluve musí byť
preukázané poskytnutie služieb vypracovania štúdie uskutočniteľnosti alebo žiadosti
o nenávratný finančný príspevok pre oblasť rozvoja elektronických služieb verejnej správy.
Za podobný charakter ako je predmet zákazky sa považuje najmä:




služby v oblasti prípravy žiadateľa na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre
projekty zavádzania elektronických služieb štátnej správy,
služby v oblasti prípravy štúdie uskutočniteľnosti v oblasti zavádzania elektronických služieb
verejnej správy,
služby v oblasti prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok v oblasti zavádzania
elektronických služieb verejnej správy,

Dôkazný prostriedok - uchádzač predloží potvrdený zoznam poskytnutých služieb/zmlúv
v ktorom budú uvedené nasledovné údaje:







názov a sídlo organizácie, pre ktorú boli/sú služby realizované,
finančný objem zákazky v EUR bez DPH,
obdobie realizácie zákazky, t.j. od – do (mesiac a rok),
stručný opis zákazky tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie podmienky
služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
meno, priezvisko, telefón a emailovú adresu kontaktnej osoby prijímateľa služby,
zodpovednej osoby zo strany organizácie, pre ktorú boli služby realizované,
sumy uvedené v inej mene sa prepočítajú kurzom vyhláseným publikovaným ECB (NBS)
k 31.12. príslušného roku.

Zoznam poskytnutých služieb/zmlúv musí byť potvrdený podľa § 28 ods. 1 písm. a) bod 1., 2.
Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak
odberateľom poskytovaných služieb:

bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení uchádzač potvrdí vyhlásením,
o ich plnení.

