
Záznam z prípravných trhových konzultácií 

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) 
Organizačný útvar: Odbor verejného obstarávania 
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava  
IČO: 50349287  
DIČ: 2120287004  
Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Hudec, Ing. Zuzana Tarasovičová, PhD., Mgr. Stanislav Gernic, 
Ing. Igor Hladík 
Tel.: +421 2 2092 8102; +421 2 2092 8214; +421 2 2092 8445; +421 2 2092 8230 
E-mail: branislav.hudec@mirri.gov.sk; zuzana.tarasovicova@mirri.gov.sk; 
stanislav.gernic@mirri.gov.sk; igor.hladik@mirri.gov.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mirri.gov.sk 

 

2. Identifikácia účastníka prípravných trhových konzultácií: 
Pre účely záznamu z prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“), ktorý je publikovaný na 
webovom sídle verejného obstarávateľa, je identifikácia účastníkov trhu anonymizovaná. Verejný 
obstarávateľ eviduje zoznam účastníkov PTK ako súčasť kompletnej dokumentácie k postupu 
zadávania zákazky. 

 
3. Názov zákazky:  

„Centrálna rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, a produktov SAP 
a služieb s nimi súvisiacich“ 

 
4. Spôsob vykonania a priebeh prípravných trhových konzultácií:  

Účelom ďalšieho kola prípravných trhových konzultácií boli operatívne zisťovanie špecifík služieb 
licenčnej podpory a to predovšetkým typu služieb licenčnej podpory SAP Product Support For 
Large Enterprises (ďalej len „PSLE“), ktorý v zmysle záverov z priebežného zisťovania v rámci PTK 
vie poskytovať účastník trhu 8 (ďalej len „UT8“). Toto kolo PTK sa konalo prostredníctvom 
videokonferenčnej platformy MS Teams dňa 25.05.2021 od 09.30-10.00 hod. Online stretnutie 
s UT8 prebiehalo formou diskusie.  
 

  
5. Závery stretnutia z PTK: 

 
1) Na stretnutí UT8 prezentoval obmedzenia vo forme existencie korporátnych pravidiel koncernu 

SAP SE a dcérskej spoločnosti pôsobiacej v regióne SR v kontexte lokálneho trhu SR, ktoré 
ovplyvňujú aj dostupnosť alebo rozsah produktov dodávaných cez partnerský kanál. 

2) UT8 prezentoval rozsah, typ a špecifiká služieb poskytovaných v rámci licenčnej podpory SAP 

PSLE vzhľadom na doterajšie skúsenosti v SR, kontrakty uzatvárané na MF SR, ktoré malo 

zabezpečiť potreby jednotlivých kapitol prostredníctvom postupu priameho rokovacieho 

konania.  Na základe skutočností uvedených v diskusii odbor verejného obstarávania odporučil 

predmetné verejného obstarávanie vyhlásiť ako nadlimitnú verejnú súťaž. 

3) V rámci diskusie boli UT8 prezentované aj  iné typy služieb licenčnej podpory (SAP Standard 

support, SAP Enterprise support, SAP Product support for large enterprises) z hľadiska ich výhod, 
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obmedzení, dostupnosti z hľadiska predajného kanála. Rovnako bolo prezentované že PSLE sú 

štandardne predávané z Premium Engagement (ďalej len „PE“), pričom podiel služby PE je 

rokovateľný. Jednotlivé všeobecné zmluvné podmienky poskytovaných služieb sú spravidla 

jednou z príloh potenciálnej zmluvy.  

4) Na stretnutí boli diskutované aj limity delenia zákazky pri pokrytí služieb PSLE, a to aj v kontexte 

bodu 1, potenciálnych obmedzení. Predovšetkým  jednotného režimu podpory pri potenciálnom 

licenčnom nákupe a súvisiacimi potenciálnymi obmedzeniami, napr. primeraným nastavením 

zmluvy z hľadiska zodpovednosti za škodu. 

 

5)  V závere boli diskutované aj ďalšie výhľadové termíny pre doručenie odpovedí, na ktoré sa 

verejný obstarávateľ dopytoval prostredníctvom zaslaných e-mailov, a to časový výhľad 

obstarania novej zmluvy v súvislosti s kontinuálnou potrebou zabezpečenia podpory SAP 

jednotlivých organizácií ako aj potreba časovej rezervy vzhľadom na procesy súvisiace so 

schvaľovaním projektového zámeru, nevyhnutných podkladov a potrebnej koordinácie 

a súčinnosti s jednotlivými organizáciami zúčastnenými v zmluve. 

 


