Žilinský samosprávny kraj, Komenského
48,011 09 , Žilina, IČO: 37808427
Č.s.:

Žilina 11.12.2020

525/2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Implementačné práce v EIS SPIN/iSPIN súvisiace so
zmenou právnej formy a úpravou nastavení k sledovaniu nákladových stredísk v
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48,011 09 , Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Dagmar Lubelcová

E-mail:

Dagmar.Lubelcova@zilinskazupa.sk

Tel.:

+421 41 5032 413

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie implementačných prác pri zmene právnej formy
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja z rozpočtových
organizácií na príspevkové a úprava nastavení ekonomického informačného systému
SPIN/iSPIN k sledovaniu nákladových stredísk vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, podľa podmienok definovaných v opise
predmetu zákazky (Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky) a v návrhu Zmluvy o dodaní služby
úpravy v ekonomickom informačnom systéme SPIN/iSPIN (ďalej len „Zmluva o dodaní
služby“ (Príloha č. 3).
1. Implementačné práce, ktoré je potrebné zrealizovať pri zmene právnej formy 55
rozpočtových organizácií na príspevkové organizácie tak, aby bola zabezpečená
možnosť plnohodnotne pracovať v evidenciách ekonomického informačného systému
SPIN a iSPIN vzhľadom na zmenu právnej formy k 1.1.2021.
2. Úprava nastavení EIS SPIN/iSPIN k sledovaniu nákladových stredísk vo všetkých
OvZP ŽSK
Typ zákazky: Služby
CPV: 72260000-5 Služby súvisiace so softvérom

3. Podmienky účasti

3.1 Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 ZoVO preukazujete spôsobom podľa § 32 ods. 2
alebo § 152 ZoVO.
Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v
ods. 2 písmeno:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra
trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi číslo občianskeho
preukazu alebo pasu všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti ako aj ich rodné
priezviská. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky
Uchádzač podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) preukazuje čestným prehlásením
(odporúčaný vzor v Prílohe č. 4)
UPOZORNENIE: podľa § 11 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
3.2 Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa.
3.3 Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
3.3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO
-zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia,
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
a) uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia
služieb ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 50 000,- EUR bez DPH/zákazka, alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
3.3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO
-údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na
vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač uvedie údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
zamestnancov, ktorí budú zodpovední za poskytnutie služieb, a to:
- čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie o odbornej praxi musí obsahovať: titul, meno a priezvisko, zamestnávateľa,
trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával; dátum a podpis
zamestnanca.
Špecialista - programátor počet min. 1 osoba
Uchádzač predloží čestné vyhlásenia, ktoré musí deklarovať odbornú prax (min. 2 roky)
uvedenej osoby v oblastiach analýzy, programovania a servisu ekonomického softvéru SPIN,
(resp. obdobného ekonomického softvéru).
Špecialista konzultant počet min. 1 osoba
Uchádzač predloží čestné vyhlásenia, ktoré musí deklarovať odbornú prax (min. 2 roky)
uvedenej osoby v oblastiach odborného poradenstva a konzultácii ekonomického softvéru
SPIN, (resp. obdobného ekonomického softvéru).
3.3.3 Uchádzač vo svojej ponuke predloží opatrenia na zabezpečenia kvality, ktoré použije pri
plnení zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby. Záujemca predloží certifikát systému
riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001 (systém manažérstva kvality v oblasti Vývoja a
implementácie informačných systémov alebo Poskytovania komplexných služieb v oblasti
informačných technológii) vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný
ekvivalentný doklad alebo dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača.
V takom prípade verejný obstarávateľ požaduje predložiť popis tohto ekvivalentného systému
manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia z členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ
uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

4. Požiadavky na predmet zákazky
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu úpravy v ekonomickom informačnom systéme
SPIN/iSPIN v rozsahu podľa Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky tak, aby:
-implementačné práce v ekonomickom informačnom systéme SPIN/iSPIN pri zmene právnej
formy OvZP uvedených v časti A. Prílohy č. 2 z rozpočtových organizácií na príspevkové
organizácie boli zrealizované a zo strany Odberateľa akceptované najneskôr do 15.1.2021 s
termínmi nasadenia jednotlivých častí v zmysle Prílohy č. 1,
-úprava nastavení v ekonomickom informačnom systéme SPIN/iSPIN k sledovaniu
nákladových stredísk v OvZP uvedených v časti A. a B. Prílohy č. 2 bola zrealizovaná a zo
strany Odberateľa akceptovaná najneskôr do 15.1.2021 za podmienky, že Odberateľ
najneskôr do 31.12.2020 vykoná potrebné nastavenia nových číselníkov vo vlastnej réžii.
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v Čl. III. a IV. Zmluvy o dodaní
služby (Príloha č. 3).
Miestom dodania predmetu Zmluvy je sídlo Odberateľa. Poskytovateľ je oprávnený plniť túto
Zmluvu o dodaní služby na diaľku bez fyzickej prítomnosti osôb Poskytovateľa v sídle
Odberateľa a jeho OvZP, ak je to vhodné a možné vzhľadom na povahu plnenia.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 63 007,06 Eur bez DPH. Ponuková cena
nesmie prekročiť finančný limit zákazky s nízkou hodnotou.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí sa zaregistrovali do zákazky
Asseco Solution, a.s.
Bárdošova 2, 83101 Bratislava
Marek Mésároš
marek.mesaros@assecosol.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie
kritérií
Asseco Solution, a.s.
Bárdošova 2, 83101 Bratislava
Marek Mésároš
marek.mesaros@assecosol.com


Cenová ponuka: 65 794,87 € s DPH za celý predmet zákazky



Uchádzač splnil podmienky účasti.
Zamestnanci poverení verejným obstarávateľom, ktorí posudzovali podmienky účasti
a hodnotili ponuku odporúčajú verejnému obstarávateľovi ponuku prijať. Podľa § 57
ods. 2 posledná veta ZOVO, ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ
nezrušil verejné obstarávanie je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné
obstarávanie nezrušil. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená objektívne v
súlade s § 6 ZOVO, pričom verejný obstarávateľ vychádzal z ceny, ktorú stanovil
aritmetickým priemerom po vykonaní prieskumu trhu oslovením troch
dodávateľov.Verejný obstarávateľ vyžadoval v podmienkach účasti minimálnu úroveň
technickej a odbornej spôsobilosti, aby umožnil zúčastniť sa verejnej súťaže čo
najväčšiemu počtu uchádzačov. Predmet zákazky bol vyšpecifikovaný úplne a
nestranne vychádzajúc z reálnych potrieb verejného obstarávateľa. Napriek všetkému
vyššie uvedenému, bola verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk
predložená len jedna ponuka. Uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku, splnil
podmienky účasti a iné požiadavky ako aj zmluvné podmienky stanovené verejným
obstarávateľom. Konečná cena bola nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a
nebola klasifikovaná ako ponuka s mimoriadne nízkou cenou. Verejný obstarávateľ na
základe doterajších skúseností má prehľad o zozname uchádzačov, ktorí sú potenciálne
schopní predmet zákazky dodať, pričom v súčasnosti ide o pomerne úzky okruh
dodávateľov, vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky. Iné subjekty
pravdepodobne z dôvodu nedostatočného záujmu o predmetnú zákazku, cenovú ponuku
nepredložili.
Po zohľadnení všetkých uvedených skutočností sa verejný obstarávateľ rozhodol
nezrušiť verejné obstarávanie, prijať jednu ponuku a pokračovať v procese verejného
obstarávania.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný
uchádzač.

Asseco Solution, a.s.
Bárdošova 2, 83101 Bratislava
Marek Mésároš
marek.mesaros@assecosol.com


Cenová ponuka: 65 794.87 € s DPH za celý predmet zákazky

Celkové poradie uchádzačov podľa kritérií:
1: Asseco Solution, a.s.

9. Zamestnanci verejného obstarávateľa a/alebo zamestnanci OvZP posudzujúci
ponuky
Dagmar Lubelcová , Katarína Gazdíková , Roman Kučerák

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Dagmar Lubelcová, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne,
nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia,
ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu
nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Katarína Gazdíková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne,
nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia,
ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu
nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Roman Kučerák, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne,
nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia,
ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu
nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Dagmar Lubelcová,
Žilinský samosprávny kraj
+421 41 5032 413
Katarína Gazdíková,
Žilinský samosprávny kraj
+421 41 5032 214
Roman Kučerák,
Žilinský samosprávny kraj
+421 41 5032 309

