
 

 
 

 

 

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, Ing. Marta 

Nováková 

Tel.: +421 2 2092 8102;  +421 2 2092 8188; +421 2 2092 8230; +421 2 2092 8127 

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

igor.hladik@vicepremier.gov.sk; marta.novakova@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:  

Prípravné trhové konzultácie boli verejným obstarávateľom iniciované zaslaním písomnej 

žiadosti o účasť na prípravných trhových konzultáciách spoločnosti IBM Slovensko,                        

spol. s r. o. v súvislosti s pripravovaným centrálnym verejným obstarávaním s cieľom 

identifikovať štátom ovládané osoby využívajúce produkty a služby IBM, stanoviť 

predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah softvérových produktov, ich licenčných modelov, 

objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v 

opise predmetu zákazky, ďalej stanoviť také podmienky účasti pre záujemcov, aby sa 

plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet záujemcov a tým boli dodržané 

princípy verejného obstarávania. 

 

Prílohou zaslanej žiadosti zo dňa 23.07.2020 bol návrh priebehu prípravných trhových 

konzultácií. Uvedené dokumenty tvoria prílohu tohto záznamu z prípravných trhových 

konzultácií. Primárnym cieľom úvodného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.07.2020 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. bola úvodná prezentácia, predmetom ktorej 

bolo predstavenie produktov a služieb spoločnosti IBM spolu s prehľadom hlavných oblastí 

využitia IBM produktov a služieb a prehľad hlavných oblastí využitia príslušných produktov 

a služieb spoločnosti IBM. Predmetná prezentácia tvorí rovnako prílohu tohto záznamu 

z prípravných trhových konzultácií. Následne sa účastníci prípravných trhových konzultácií 

dohodli na potvrdení kontaktných osôb na účely ostatnej komunikácie k prípravným trhovým 

konzultáciám. Zároveň sa účastníci prípravných trhových konzultácií dohodli na 

harmonograme predloženia ostatných informácií, príp. dokumentov, a to nasledovne: 
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1. v termíne do 07.08.2020 prostredníctvom e-mailovej komunikácie IBM Slovensko,                        

spol. s r. o. predloží: 

i. Zoznam vybraných zákazníkov produktov a služieb IBM štátom ovládaných právnických 

osôb a  zoznam vybraných zákazníkov produktov a služieb IBM územnej a záujmovej samospráv 

spĺňajúce podmienky zapojenia do centrálnej zmluvy. 

ii. Aktuálny zoznam produktov a služieb s aktuálnymi cenníkovými  cenami a licenčných 

modelov. 

iii. vzorový dokument určený na prehľad mapovania licencií k identifikovaným štátom 

ovládaným právnickým osobám vrátane platnej podpory k zakúpeným licenciám resp. aktívnych 

supportov a na prehľad mapovania licencií k identifikovaným územným a záujmovým 

samosprávam vrátane platnej podpory k zakúpeným licenciám resp. aktívnych supportov. 

 

2. v termíne do 31.08.2020 prostredníctvom e-mailovej komunikácie IBM Slovensko,                        

spol. s r. o.  predloží: 

 

iv. základný popis úrovní certifikácie pre partnerov, resp. dodávateľov z dôvodu, aby 

verejný obstarávateľ mohol navrhnúť podmienky účasti pre záujemcov/uchádzačov tak, aby sa 

súťaže mohlo zúčastniť čo najväčší počet hospodárskych subjektov.   

 

V rámci prípravných trhových konzultácií bola diskutovaná možnosť rozdeliť zákazku na časti 

podľa § 28 ZVO, a to podľa produktových skupín, ktoré sú zavedené v rámci IBM, pričom 

primárnym cieľom má byť zabezpečenie širokej hospodárskej súťaže.  

 

Predpokladaný termín ďalšieho stretnutia k prípravným trhovým konzultáciám je plánovaný na 

začiatok septembra 2020. 

 

Na predmetnom stretnutí sa plánujú prerokovať podmienky a bližšie informácie k spolupráci 

medzi verejným obstarávateľom a spoločnosťou IBM Slovensko, spol. s r. o. ohľadom 

vyhodnotenia vytvorených a pilotnej fázy zaslaných dotazníkov identifikovaným ovládaným 

osobám aj s namapovanými licenciami s cieľom verifikovať zistený stav a potvrdenie ich 

budúcich nevyhnutných potrieb, postup pri vyhotovovaní mapovania licencií, detaily certifikácie 

obchodných partnerov spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r.o. a jej možnosti cenových 

kalkulácií.  

 

Následne, na základe zistených informácií z dotazníkového prieskumu v identifikovaných 

organizáciách a dostupných interných informácií spoločnosti, má MIRRI SR záujem o 

predloženie celkovej priemernej cenovej kalkulácie podľa cenníka a očakávateľných súvisiacich 

zliav potrebných na vyhodnotenie výhodnosti uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody.  

 

Prílohy:  

1. Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácii 

2. Úvodná prezentácia spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r. o. v slovenskom jazyku  

 

Dátum: 29.07.2020 

 

Vypracovala: Mgr. Melinda Vargová, OVO/ Ing. Marta Nováková, oSLOITK 

 

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

 


