
 

 
 

 

 

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 „ZVO“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Organizačný útvar: Odbor verejného obstarávania, Oddelenie pre správu licencií a 

centralizované obstarávanie IT komodít 

Sídlo: Štefánikova 15 

811 05 Bratislava  

IČO: 50349287 

DIČ: 2120287004 

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Hudec, Mgr. Melinda Vargová. Ing. Igor Hladík  

Tel.: +421 2 2092 8102;  +421 2 2092 8188; +421 2 2092 8230 

E-mail: branislav.hudec@ vicepremier.gov.sk; melinda.vargova@vicepremier.gov.sk; 

igor.hladik@vicepremier.gov.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mirri.gov.sk  

 

2. Názov zákazky:  

„Centrálna rámcová dohoda na poskytnutie licencií a produktov IBM a služieb s nimi 

súvisiacich“          

                                                                                                                                 

2. Spôsob vykonania a priebeh prípravných trhových konzultácií:  

Úvodné stretnutie v rámci prípravných trhových konzultácií sa uskutočnilo 29.07.2020 v čase 

od 09:00 do 10:00 hod. v priestoroch MIRRI SR na Štefánikovej 15 v Bratislave za účasti 

zástupcov spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r. o. V poradí druhé stretnutie sa uskutočnilo  

dňa 09.09.2020, od 15:00 do 16:00 hod. na rovnakom mieste ako úvodné stretnutie. Zápisnice 

z predmetných stretnutí sú zverejnené na internetovej stránke MIRRI SR, bližšie na 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/pripravne-trhove-konzultacie/ 

 

Tretie stretnutie k prípravným trhovým konzultáciám sa uskutočnilo dňa 15.12.2020, od 11:00 

do 12:30 hod. v priestoroch MIRRI SR na Štefánikovej 15 v Bratislave naďalej za účasti 

zástupcov spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r. o.  

 

V zmysle záverov predchádzajúceho stretnutia, účastníci prípravných trhových konzultácií 

pristúpili k vyhodnoteniu zaslaných dotazníkov od oslovených ovládaných osôb (OVM). 

Posledný vyplnený dotazník bol predložený 20.11.2020. Niektoré OVM v zmysle odpovede na 

zaslané dotazníky nemali záujem o účasť v plánovanom centrálnom verejnom obstarávaní, 

nakoľko po zrealizovaní interných auditov sa rozhodli nepokračovať v  obstarávaní softvérovej 

podpory a v nákupe nových licencií. V nadväznosti aj na uvedené, účastníci stretnutia 

sumarizovali okruh subjektov – účastníkov centrálneho verejného obstarávania na poskytnutie 

licencií a produktov IBM a služieb s nimi súvisiacich.  

 

Podľa aktuálne platných ustanovení § 15 ods. 2 písm. a) ZVO, MIRRI SR, ako verejný 

obstarávateľ a súčasne na účely plánovanej nadlimitnej zákazky ako centrálna obstarávacia 

organizácia môže poskytovať centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a poskytovať aj 

podporné činnosti vo verejnom obstarávaní len pre verejných obstarávateľov a nie aj pre 

obstarávateľov. Na základe uvedeného tak bolo potvrdené, že pripravované centrálne verejné 
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obstarávanie nebude môcť byť realizované aj pre subjekty so statusom obstarávateľa podľa § 9 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

Podľa zaslaných údajov v dotazníkoch, s ohľadom na budúce potreby OVM bola celková PHZ 

na základe cenníkovej ceny spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r. o. stanovená v hodnote 58 

miliónov EUR. 

 

Ďalej sa účastníci prípravných trhových konzultácií, na základe záverov analýzy ponúkaných 

produktov a produktových balíkov spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r. o. sa dohodli na   

rozdelení zákazky na časti podľa § 28 ZVO podľa 6 produktových skupín. Pri rozdelení 

predmetu na časti bol braný ohľad na rozsah certifikácie obchodných partnerov na jednotlivé 

produktové skupiny v nadväznosti na možnosť rozdeliť zákazku na časti podľa § 28 ZVO 

podľa produktových skupín, pričom primárnym cieľom má byť zabezpečenie širokej 

hospodárskej súťaže.  

 

Na základe predloženého popisu úrovní certifikácie partnerov, resp. dodávateľov 

požadovaných licencií a súvisiacich služieb, verejný obstarávateľ navrhol určiť podmienky 

účasti vo forme preukázania skúseností uchádzačov s prihliadnutím na predpokladaný rozsah 

jednotlivých častí zákazky, maximálne však v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky 

týkajúcej sa konkrétnej časti zákazky.   

 

Záverom sa účastníci prípravných trhových konzultácií dohodli, že spoločnosť IBM Slovensko, 

spol. s r. o. spracuje a zašle zoznam vyselektovaných licencií ako aj finálny výstup zo 

sumárnych dát zo všetkých dotazníkov po finálnej fáze zberu údajov na MIRRI SR.  

  

Predpokladaný termín ďalšieho stretnutia k prípravným trhovým konzultáciám je plánovaný na 

január 2021. 

 

Na predmetnom stretnutí MIRRI potvrdí správnosť finálnej štatistiky a požiada spoločnosť 

IBM Slovensko, spol. s r. o. o predloženie priemernej výšky zliav za posledné tri roky pre nove 

licencie a S&S (supporty) a následne spoločnosť IBM Slovensko, spol. s r. o predloží 

minimum, priemer a maximum zľavu aplikovanú naprieč všetkými OVM.  

 

Súčasne na predmetnom stretnutí sa plánuje prerozdeliť celková PHZ zákazky podľa 

navrhovaných častí zákazky ako aj predpokladaný rozsah licencií podľa jednotlivých 

produktových skupín, ktoré by mali reflektovať príslušné časti zákazky.   

 

  

Dátum: 15.12.2020 

 

Vypracovala: Mgr. Melinda Vargová, OVO 

 

     Schválil: Mgr. Branislav Hudec, OVO/ Ing. Igor Hladík, oSLOITK   

 


