Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 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. Verejný obstarávateľ:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
IČO: 50349287
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Helexa
tel. č.: 02/2092 8256
e-mail: peter.helexa@vicepremier.gov.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Vypracovanie vzorovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre možné vykonanie auditu
vybraných služieb vládneho cloudu.
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce):
Služby
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava.
6. Výsledok verejného obstarávania:
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Lehota na
zhotovenie diela je 45 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy.
7. Opis zákazky:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je v rámci pôsobnosti sekcie
riadenia informatizácie zodpovedný za napĺňanie strategickej priority Vládny cloud, viac na:
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-uppvii_sp_vladny_cloud_vfinal/24194c,
http://www.informatizacia.sk/strategicke-priority-erf/24190c.

resp.

na

Predmetom zákazky je vypracovanie vzorovej dokumentácie v zmysle pravidiel ISO 27000/
27001 alebo ekvivalentných pravidiel, ktorá je nevyhnutná pre možné vykonanie auditu
vybraných služieb vládneho cloudu. Cieľom je, aby táto dokumentácia mohla byť ako vzorová
aplikovaná pre audit vybraných služieb vládneho cloudu poskytovaných orgánmi verejnej moci
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(vrátane Ministerstva vnútra SR), a potenciálne aj pre audit vybraných služieb zapísaných do
zoznamu služieb vládneho cloudu poskytovaných komerčnými subjektmi. Dokumentácia musí
byť vypracovaná v rozsahu, ktorý je obvyklý pre normu ISO 27000/27001, a adekvátny
predmetu auditu.
Vzorová dokumentácia, ktorá je nevyhnutná pre možné vykonanie auditu vybraných služieb
vládneho cloudu, môže byť vypracovaná aj podľa normy informačnej bezpečnosti vydanej
príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy
o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie informačnej bezpečnosti predložené uchádzačom,
ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie informačnej bezpečnosti sú v
súlade s požadovanými normami.
Finálny výstup bude realizovaný v elektronickej forme v rozsahu minimálne 55 normostrán.
8. Spoločný slovník obstarávania: 85312320-8 Poradenské služby
9. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Celková časová náročnosť na zmluvné predstavuje 90 človekodní, čo je 720 človekohodín (8
človekohodín = 1 človekodeň). Zákazku zabezpečia minimálne 2 konzultanti počas 45
pracovných dní.
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 49 240,00
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade
s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa, ktorú dodávateľ odovzdá objednávateľovi (verejnému
obstarávateľovi) po riadnom odovzdaní diela. Riadnym odovzdaním diela je moment
podpísania protokolu o odovzdaní diela zo strany objednávateľa (verejného obstarávateľa).
Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Predmet zákazky bude spolufinancovaný
z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, názov projektu Externá
podpora pre sekciu riadenia informatizácie, kód projektu PO8: 311081P404.
12. Podmienky účasti:
A. Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky
(napríklad výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových
organizácií).
B. Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača:
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Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s tvorbou vzorovej dokumentácie,
nevyhnutnej pre vykonanie auditu cloudových služieb, ktorá je obdobná predmetu zákazky.
Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov (vrátane kontaktnej osoby na odberateľa).
Podmienky účasti osobného postavenia ako aj technickej a odbornej spôsobilosti vyplývajú zo
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) a § 34 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní).
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti,
verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve
na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený
a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie
služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas): 15.06.2018, 10:00 hod.
15. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na emailovú adresu:
magdalena.klucarova@vicepremier.gov.sk, peter.helexa@vicepremier.gov.sk
16. Ponuka musí obsahovať:
1. Všetky doklady, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (bod 12 výzvy).
2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 17.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
mailom ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle §
536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
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17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk:
Návrh na plnenie kritéria
Sadzba DPH v zmysle
Kritérium

Návrh

Návrh
platnej legislatívy

Najnižšia konečná celková Spolu...................EUR
zmluvná cena v EUR
vrátane DPH, určená ako
súčin hodinovej sadzby za
človekohodinu
a
bez DPH
maximálneho
predpokladaného
počtu
človekohodín v počte 720.
Váha kritéria je 100 %.*
V ..................................

Spolu...................EUR

vrátane DPH

Meno
a priezvisko
štatutára
Dátum............................... uchádzača alebo ním poverenej Podpis
osoby

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk- slovenský jazyk.

19. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do termínu 30 dní odo dňa predkladania ponúk.

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Áno
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