Výzva
na predloženie ponuky na poskytnutie služby :„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti“
(podlimitná zákazka – postup podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene právnych
predpisov v znení neskorších predpisov.
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Peter Tábory (peter.tabory@nku.gov.sk ) Tel.: 02/50114415
2. Predmet zadávanej zákazky
Cieľ:
Vytvoriť štúdiu uskutočniteľnosti podľa poţiadaviek Operačného programu Informatizácia
spoločnosti (http://informatizacia.sk/informacie-pre-ziadatelov-a-prijimatelov/1870s).
Zámer:
Pre účel dlhodobého uchovania elektronických dokumentov a podpísaných
elektronických dokumentov podpisom ZEP alebo dokumentov podpísaných inými typmi
podpisu NKÚ SR sa pouţije integritný typ podpisu zabezpečujúci integritu archivovaných
údajov, ktorý umoţňuje overenie k dôveryhodnému času, ku ktorému pouţité kľúče,
algoritmy, a archivované údaje boli overené ako platné, nepoškodené a po tomto čase je ich
akákoľvek zmena odhaliteľná. Štúdia by mala posúdiť aj vybudovanie dlhodobého archívu,
nástroja pre zabezpečenie integritných podpisov, moderných nástrojov pre podporu
funkcionality HW a SW. Štúdia musí byť vypracovaná v súlade s poţiadavkami MF SR na
štúdie, ktoré hodnotia vhodnosť zaradenia na financovanie z prostriedkov OPIS.
Aktivity:
 Definícia vízie rozvoja v oblastiach nástrojov a systémov pre podporu
špecializovaných kontrol
 Analýza súčasného stavu informačného prostredia NKÚ SR na úrovniach:
o legislatíva
o biznis
o aplikačná architektúra
o dátová architektúra
o technologická architektúra.
 Návrh konceptu riešenia na úrovniach:
o legislatíva
o biznis
o aplikačná architektúra
o dátová architektúra
o technologická architektúra.
 Definícia elektronických sluţieb
 Analýza dopadov riešenia
 Analýza nákladov a výnosov – posúdenie vhodnosti jednotlivých alternatív
riešenia
 Návrh projektových zámerov
 Výpočet modelu celkových nákladov na vlastníctvo informačného systému.
Výstup:
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Štúdia uskutočniteľnosti
CBA analýza
Špecifikácia elektronických sluţieb
Kalkulácia celkových nákladov na vlastníctvo SW a HW

Rozsah:
Min. 70 strán vrátane príloh
Predmetom zákazky bude vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na predmet „Posúdenie
vytvorenia nástrojov, systémov pre podporu špecializovaných kontrol“ aj s ohľadom na
zavádzanie zákona o e-governmente do podmienok NKÚ SR vrátane elektronizácie procesov.
Účelom štúdie bude posúdenie vytvorenia nástrojov, systémov pre podporu špecializovaných
kontrol.
Štúdia má byť podkladom pre schválenie výzvy pre NKÚ SR na ţiadosť o NFP z OPIS.
Špecifikácia: Štúdia musí zahŕňať minimálne posúdenie vyššie uvedených oblastí, popis
navrhovaných sluţieb, nákladový model podľa poţiadavky MF SR (napr. NPV – čistá
súčasná hodnota), stanovenie predpokladanej hodnoty projektu, ktorý bude vychádzať
z obsahu takto vypracovanej štúdie.
3. Druh zákazky a predpokladaná hodnota
Druh zákazky: podlimitná, zadávaná podľa §9 ods. 9
Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet
obstarania je cca 18 000,- EUR s DPH.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Miesto predkladania ponúk: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2,
824 73 Bratislava
Lehota na predloţenie ponúk:
Do 4.11.2013 do 10,oo hod.
Ponuky je moţné doručiť poštou alebo osobne (musia byť v zalepenej obálke) do sídla NKÚ
SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava – Ruţinov s označením: „Súťaţ – štúdia egovernment“,
„Neotvárať“ s uvedením mena/obchodného názvu odosielateľa a jeho adresou (nie P.O.
BOX) v ľavom hornom rohu obálky.
5. Miesto a lehota na vysvetlenie výzvy
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, e-mail:
peter.tabory@nku.gov.sk, príp. tel.: 02/50114415 (Ing. Peter Tábory)
Lehota na podanie ţiadosti o vysvetlenie: najneskôr do 30.10.2013, do 9,00 hod.
6. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku
Lehota viazanosti ponuky je do 15.11.2013.
7. Podmienky účasti
- U právnickej osoby výpis z OR, u FO – ŢL, príp. registrácia na DÚ –
prenájom (potvrdenie o pridelení DIČ) - fotokópia,
- Cenová ponuka podpísaná oprávnenou osobou uchádzača doručená v lehote
na predkladanie ponúk do sídla NKÚ SR.

Strana 2 z 3

8. Obsah ponuky
a) Identifikácia uchádzača (meno/názov, bydlisko/sídlo uchádzača, telefonický a e-mailový
kontakt).
b) Náleţitosti podľa bodu 7
d) Cena musí byť uvedená bez DPH, DPH a celkom s DPH. V prípade, ţe uchádzač nie je
registrovaným platcom dane (neuplatňuje DPH), cena bude konečná vyjadrená len jednou
sumou.
9. Obchodné podmienky
Výsledkom obstarania bude uzatvorená zmluva o dielo s úspešným uchádzačom. Maximálna
doba splatnosti faktúr 30 dní. Predpokladané najneskoršie odovzdanie diela koniec novembra.
10. Náhrada za vypracovanie ponuky
Za vypracovanie ponuky na dodanie predmetu zákazky nie je moţné poţadovať náhradu,
náklady znáša uchádzač.
11. Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predloţené ponuky podľa nasledovných kritérií:
 ekonomická výhodnosť (celková cena 80, návrh zabezpečenia kvality 10,
komunikačné kanály 5, rýchlosť odozvy 5).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o dielo so ţiadnym
z uchádzačov alebo zákazku zrušiť.
Bratislava 25.10.2013

Ing. Peter Tábory
generálny riaditeľ sekcie stratégie
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