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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Havelková
Telefón: +421 249234355
Email: petra.havelkova@financnasprava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.financnasprava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12252
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445965
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42499500
Lazovná 63 , 974 01 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Havelková
Telefón: +421 249234355
Email: petra.havelkova@financnasprava.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.financnasprava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12252
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk/frsr/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=77207811&
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.3)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Služby Microsoft Premier Support
Hlavný kód CPV
72261000-2
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú služby Microsoft Premier Support v rozsahu technickej podpory pre softvérové produkty
spoločnosti Microsoft Corporation a systémových inžinierov partnera spoločnosti Microsoft Premier Support pre
softvérové produkty Microsoft.
Celková odhadovaná hodnota
815 126,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto vykonania
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Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídla orgánov finančnej správy v Banskej Bystrici, Bratislave, Trenčíne a v Košiciach podľa prílohy č. 5
k návrhu zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačný systém Finančnej správy SR.
Rozsah služieb: technická podpora pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Corporation a systémových inžinierov
partnera spoločnosti Microsoft oprávneného predávať Microsoft Premier Support pre softvérové produkty Microsoft.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
815 126,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Podrobné vymedzenie podmienok osobného postavenia je v Súťažných podkladoch.
V nadväznosti na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení
neskorších predpisov, uchádzač, jeho iné osoby podľa § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO alebo jeho subdodávateľ podľa
§ 41 ZVO, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný v zmysle zákona proti byrokracii
predkladať nasledovné doklady:
- podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO
- podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO
- podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO
- podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO
Vzhľadom k prístupu verejného obstarávateľa k vyššie uvedeným dokladom len v rámci územia Slovenskej republiky,
zrušenie povinnosti predkladať vyššie uvedené doklady sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom,
resp. miestom podnikania v Slovenskej republike.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

IV.2.6)
IV.2.7)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.09.2022 23:59
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk bude verejné s použitím funkcionality on-line sprístupnenia ponúk - t. j. automatické odoslanie
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predložených návrhov z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuka bola sprístupnená do lehoty na otváranie
ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom informačného
systému eZakazky, ktorý je dostupný na webovej stránke https://www.ezakazky.sk (ďalej len IS eZakazky), okrem
osobitných prípadov komunikácie a výmeny informácií výslovne uvedených inak v týchto súťažných podkladov v súlade
so ZVO. Bližšie informácie ku komunikácii sú uvedené v Súťažných podkladoch.
2.Verejný obstarávateľ požaduje na viazanie ponuky zábezpeku. Výška zábezpeky je stanovená vo výške 20 000 ,- EUR.
Informácie a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Po otvorení ponúk komisia na vyhodnotenie ponúk bude v nadväznosti na § 55 ods. 1 a § 66 ods. 7 písm. b) ZVO
postupovať spôsobom tzv. super reverznou verejnou súťažou. Verejný obstarávateľ v nadväznosti na ustanovenie § 55
ods. 1 ZVO zostaví poradie uchádzačov na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, následne u uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí vyhodnotí ponuku podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, komisia
vykoná vyhodnotenie podľa predchádzajúcej vety u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti.
4.Podrobné podmienky účasti a požiadavky k tomuto verejnému obstarávaniu sú uvedené v Súťažných
podkladoch, ako aj v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
5.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.08.2022
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