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Vylúčenie zodpovednosti: Tento dokument bol vypracovaný s cieľom metodicky usmerniť 
organizácie/rezorty pri realizácii verejného obstarávania prostredníctvom centrálneho dynamického 
nákupného systému. Materiál nenahrádza dokumenty upravujúce licenčné podmienky produktov 
a služieb Microsoft a ani iné legislatívne alebo nelegislatívne materiály upravujúce postup 
v pridružených procesoch.  



ÚVOD 

Tento dokument má slúžiť pre potreby realizácie projektu Nákup licencií pre operačný systém, 
kancelársky balík a prístup používateľov na server1, ktorého základnou víziou je pokryť licenčné 
potreby verejných obstarávateľov – orgánov verejnej moci (ďalej len „OVM“) v oblasti 
desktopových licencií Microsoft v prechodnom období tj počas prípravy a procesu obstarania novej 
centrálnej licenčnej zmluvy,  čo najefektívnejším, centrálne manažovaným spôsobom.  

Cieľom dokumentu je previesť OVM, resp. verejných obstarávateľov procesom žiadosti o licencie, 
následne  procesom verejného obstarávania  prostredníctvom zriadeného centrálneho dynamického 
nákupného systému podľa § 58 a nasl. 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“) na predmet zákazky „Centrálne obstarávanie licencií pre operačné systémy, kancelársky 
balík, prístup používateľom na server a súvisiacich služieb“ (ďalej len „predmet zákazky“) a s tým 
súvisiacimi krokmi (proces rozpočtovania) až k samotnému výsledku (vystavenie objednávky / 
uzatvorenie kúpnej zmluvy k predmetnej čiastkovej zákazke). 

Dokument bol vypracovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky (ďalej len “MIRRI SR”), ktoré v súlade s kompetenčným zákonom č. 134/2020 Z. z. ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej 
správy (ďalej len „kompetenčný zákon“) a vládou schváleným dokumentom  „Program stability 
Slovenskej republiky na roky 2020 až 2023“, v rámci ktorého bola schválená "Revízia výdavkov na 
informatizáciu" a schváleným štatútom MIRRI SR zodpovedá za riadenie výdavkov v informatizácii 
ako aj za oblasť centralizovaného obstarávania IT komodít.  

Desktopové licencie Microsoft boli v minulosti obstarávané formou centrálnej zmluvy/prihlášky, ktorej 
platnosť skončila k 31.12.2017. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Centrálny nákup produktov 
a služieb Microsoft“ bolo vyhlásené dňa 18.09.2018 (odoslané oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania – Vestník č. 188/2018 zo dňa 21.09.2018 pod č. 13226 – MSS) a realizované 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“), ako centrálnou obstarávacou 
organizáciou postupom podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bol dňa 08.03.2021 
(odoslané oznámenie do Vestníka verejného obstarávanie) v zmysle § 57 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní zrušený (oznámenie zo dňa 15.03.2021 zverejnené vo Vestníku č. 67/2021 pod číslom 
15449-VSS. Dôvod zrušenia verejného obstarávania: zmena potrieb licenčných modelov zapojených 
organizácií, čo malo za následok zmenu okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. Pod 
zmenou okolností treba rozumieť zmenu pôvodných okolností, z ktorých verejný obstarávateľ 
vychádzal v okamihu vyhlásenia verejného obstarávania a ku ktorých zmene došlo počas priebehu 
verejného obstarávania do tej miery, že od verejného obstarávateľa nemožno očakávať, aby pokračoval 
vo verejnom obstarávaní. Pre prechodné obdobie do vysúťaženia novej centrálnej zmluvy bude MIRRI 
SR koordinovať nákupy z pohľadu: 

- Optimalizácie využitia existujúcich licencií nadobudnutých v rámci ukončenej centrálnej 
prihlášky, 

- Verifikácie efektívneho licenčného nastavenia organizácií/rezortov pre prechodné obdobie 
z pohľadu posúdenia analýzy potrieb a nastavenia licenčného minima a s tým súvisiacou 
optimalizáciou výdavkov na licencie,  

                                                      
1 https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/c64e6eb4-7e3d-4747-8a8c-
ad5809ef3bd9/cimaster?tab=projectDocumentsForm 



- Zefektívnenia procesu verejného obstarávania, kedy zriadenie centrálneho dynamického 
nákupného systému na vyššie zmienený predmet zákazky umožní zjednodušiť a zrýchliť proces 
verejného obstarávania. 

ANALÝZA POTRIEB 

Pri vyhodnotení licenčných potrieb organizácia resp. orgán verejnej moci (ďalej “OVM”) postupuje v 2 
krokoch: 

1. Zhodnotenie aktuálneho („AS IS“) stavu 
2. Nastavenie cieľového („TO BE“) stavu 

 
V prípade rezortu/kapitoly zastrešujúceho viacero organizácií, je analýza potrieb ako aj definovanie 
cieľového stavu koordinované na úrovni rezortu/kapitoly. 

ZHODNOTENIE AS IS STAVU 

Východiskom je vyhodnotenie základných dát dostupných v organizácii: 

a) aktuálny stav licencií 
 aké licencie má organizácia obstarané v rámci minulých alebo súčasných licenčných 

zmlúv (prípadne pridelené v rámci centrálnej licenčnej zmluvy ukončenej v decembri 
2017)? 

 sú dané licencie využívané efektívne (porovnanie licencovania na zariadenie vs. 
licencovanie na používateľa z hľadiska potrieb a špecifík organizácie – viď časť 
Obrázok 1)?  

 Je možné obstarané licencie využiť v nasledujúcom období (posúdiť využitie 
aktuálnych licencií pre operačný systém, klientske prístupové licencie a kancelársky 
balík office, zdôvodniť nevyužitie) 

b) využívaná funkcionalita 
 sú pokryté všetky potreby organizácie pre efektívnu prácu zamestnancov a zároveň 

efektívnu správu zariadení tj organizácia reviduje aktuálne využívanú funkcionalitu 
CAL licencií vs. priradené licencie z ukončenej prihlášky – viď časť Klientske 
prístupové licencie 

Podkladom pre zhodnotenie stavu AS IS pri východiskových požiadavkách je vyplnený dotazník, ktorý 
v rámci mapovania realizovaného v apríli 2021 OVM predkladali MIRRI. V prípade organizácií, ktoré 
neboli zapojené do mapovania potrieb, je vzor dotazníka uvedený v Príloha 1 Vzor dotazníka pre 
mapovanie AS IS stavu tohto usmernenia. 

NASTAVENIE TO BE STAVU 

Pri hodnotení TO BE stavu je potrebné zobrať do úvahy:  

Analýza AS IS stavu
- aktuálny stav licencií, 
využívaná fukcionalita

Definícia TO BE stavu
- plán rozvoja IT, nové 

licenčné formy a možnosti 
ich implementácie, 

potenciál úspor

Stanovenie 
licenčnej 
potreby



a) plán rozvoja IT v organizácii (potenciál vs možnosti organizácie vzhľadom na dostupnosť 
zdrojov) pre obdobie, na ktoré sa plánujú obstarať licencie napríklad 

 technologicky vyvolané zmeny v infraštruktúre (napr. koniec podpory licencií, 
nekompatibilita existujúcich licencií s novými PC a pod) 

 plánovaná modernizácia infraštruktúry 
 plánované zmeny PC prípadne používateľov v organizácii 
 očakávané nové potreby súvisiace so zmenou pracovných zvyklostí (napr. potreba 

komunikačnej platformy počas trvania protipandemických opatrení) 
 realizovateľnosť v čase (napríklad fázovanie zmien vzhľadom na kapacity IT 

oddelenia) 
b) možnosti využitia nových licenčných foriem (online služby, cloudové riešenia) a potenciál ich 

implementácie,  
c) potenciál úspor (napr. využitie doteraz nevyužívaných funkcionalít resp. úspor z uplatnenia 

platných licenčných výnimiek/podmienok) 

Definovanie TO BE stavu je dôležité hlavne pri časovo viazaných kontraktoch napr. pri 
využití Enterprise Agreement licenčného programu (viď „Špecifikácia vhodného licenčného 

programu“), kde dáva priestor na komplexné posúdenie licencovania v čase. Licenčná stratégia 
organizácie/rezortu s definovaním krátkodobých cieľov by mala byť súčasťou žiadosti 
organizácie/rezortu. 

NASTAVENIE LICENČNÉHO MINIMA 

Licenčné minimum predstavuje balík licencií, ktorých obstaraním organizácia pokryje svoje 
licenčné potreby efektívnym spôsobom. Základným cieľom je pokrytie licenčných potrieb počas 
prechodného obdobia tj do uzatvorenia novej centrálnej licenčnej zmluvy. 

Pri nastavovaní produktov licenčného minima organizácia definuje: 

1. produktovú stránku licenčného minima 
2. licenčný program, v ktorom bude táto produktová stránka zastrešená. 

PRODUKTOVÁ STRÁNKA LICENČNÉHO MINIMA 

Pre špecifikáciu licenčných produktov je dôležitý výber správneho prístupu k licencovaniu. 

 

1. Licencovanie zariadení (per device) – výhodnejšie v situácii, keď je počet používateľov vyšší 
ako počet zariadení resp. viacero používateľov využíva jedno zariadenie  

2. Licencovanie používateľov (per user) – výhodnejšie v situácii, keď počet zariadení je vyšší ako 
počet používateľov a jeden používateľ využíva spravidla 2 a viac zariadení (napr. PC plus mobil, 
prípadne má organizácia sprístupnenú OWU) 

Licencovanie zariadení 
(per device)

Licencovanie 
používateľov (per user)

Kombinovaný prístup

Alternatívne prístupy 

k licencovaniu desktopov 

Obrázok 1  



3. Kombinovaný prístup – je možné uplatniť, ak je v organizácii skupina väčšia skupina 
používateľov, ktorí využívajú menší počet zariadení a zároveň pre zvyšnú skupinu zamestnancov je 
efektívnejší prístup na používateľa. (príklad: terénni pracovníci, ktorí spracovávajú údaje na vybraných 
zariadeniach – tu môže byť pre organizáciu  výhodnejšie licencovanie zariadení pre túto skupinu 
zamestnancov a ostatné zariadenia môžu byť licencované pre používateľov). Pri kombinovanom 
prístupe je potrebné zvážiť špecifiká organizácie, tj možnosti správy týchto zariadení). 

V súčasnosti, vzhľadom na trendy digitalizácie a narastajúci počet zariadení (vrátane mobilných) 
a zmeny v ich využívaní, je odporúčaným prístupom licencovanie per user, prípadne kombinovaný 
prístup, pri ktorom vie organizácia využiť trvalé licencie obstarané v minulosti s aktívnou podporou 
(platný mainstream prípadne extended support).  

Pri produktovej stránke organizácia posudzuje 3 základné produktové oblasti: 

- operačný systém Windows (ďalej len „WIN“) 
- klientske prístupové licencie 
- kancelársky balík Office 

Licenčné pokrytie vyššie spomenutých oblastí je možné prostredníctvom licencií k produktom prípadne 
online službami, ktoré v sebe často kombinujú pokrytie viacerých oblastí (v časti Odporúčané licenčné 
minimum je uvedený Obrázok 5 Prehľad licenčných balíčkov s prehľadom licenčných balíčkov). 

1. Operačný systém Windows 

Z pohľadu porovnania funkcionalít pri operačnom systéme Windows sú dve základné možnosti 
licencovania: 

Tabuľka 1 Alternatívy licencovania OS Windows 

Operačný systém Stručný popis licencie Vhodnosť nasadenia 
WIN 10 
PROFFESIONAL 

Trvalá licencia, štandardne ide 
o OEM licencie zakúpené 
s novým zariadením 

Organizácie s menším počtom 
zariadení 

WIN 10 ENTERPRISE upgrade podkladovej licencie 
operačného systému WIN, ktorá 
je nakupovaná so zariadením 
(napr. OEM prípadne „krabicová 
verzia“) 
môže mať formu predplatného 
alebo trvalej licencie (LTSC) 

Organizácie s vyšším počtom 
zariadení, poskytuje vyššiu 
úroveň bezpečnostných nastavení  

 

WIN 10 PROFESSIONAL – licencie môžu byť nadobudnuté ako: 

a. Softvér vopred nainštalovaný v zariadení (OEM licencie)  
Licencia OEM Windows sa kupuje s novým zariadením - počítačom, prípadne tabletom. 
Po vyradení daného zariadenia, je právo na použitie licencie ukončené. 

b. Samostatný softvér -„Full Packaged Product“ (FPP licencie) tj tzv. „krabicové verzie. 

OEM licencie prípadne FPP licencie zároveň slúžia ako podkladové licencie pre OS Win 
Enterprise, ktorý je spravidla len „licenciou pre ugrade“. Ak organizácia nevie posúdiť legálnosť 
použitých podkladových licencií (tj buď nakúpi PC bez OEM licencie, prípadne nemá doklad 
o kúpe pre FPP licenciu), je možné zosúladiť stav prostredníctvom Windows legalizačného 
programu - Get Genuine Solutions. 

 WIN 10 ENTERPRISE 



V prípade licencií WIN 10 Enterprise ide štandardne o licenciu na upgrade podkladového 
operačného systému, čo znamená, že všetky zariadenia, na ktorých bude spúšťaný upgrade 
operačného systému Windows, musia mať podkladovú licenciu na jeden z oprávňujúcich 
operačných systémov v zmysle licenčných podmienok. 

Pri terminálových riešeniach – tj zariadeniach bez podkladovej OEM licencie – je licencovanie 
operačného systému riešené licenciou Windows Virtual Desktop Access (VDA) licencie. 

WINDOWS AKO SLUŽBA („WINDOWS AS A SERVICE“) 

Základným rozdielom medzi WIN 10 a predchádzajúcimi verziami spočíva v nasadzovaní 
updatov – teda prijímaní aktualizácií. 

Pri WIN 10 ako služba sú vydávané štandardne  2 druhy aktualizácií/releasov: 
 Feature updates (nové funkcionality) – 2x ročne 
 Quality updates (security a reliability) – minimálne jedenkrát mesačne 

 

Z pohľadu vydania aktualizácií existujú pre WIN 10 dve možnosti: 
A. SEMI-ANNUAL CHANNEL (ďalej len „CB“, v minulosti označovaný ako Current 

Branch for Business „CBB“) 
o Cyklus tohto vydania je dvakrát za rok 
o dĺžka podpory je 18 mesiacov od verejného vydania aktualizácie 
o ako výhodu tohto spôsobu nasadzovania aktualizácií Microsoft uvádza, že 

organizácia má nasadenú najnovšiu, najbezpečnejšiu verziu WIN 10, ktorá 
reflektuje potreby trhu 

B. LONG-TERM SERVICING CHANNEL (ďalej len „LTSC“, v minulosti označovaný 
ako Long-Term servicing branch „LTSB“) 

o LTSC je edícia, ktorá nemá žiadne aktualizácie funkcií a vlastností a umožňuje 
fungovať na „konzervovanej“ verzii po dobu 5 + 5 rokov 

o LTSC podporuje procesory a čipsety dostupné v dobe svojho uvedenia na trh. 
Spravidla akonáhle je na trhu uvedená  nová generácia procesorov, podpora 
bude zaistená budúcim vydaním WIN 10 LTSC. 

o v zmysle odporúčaní Microsoftu je verzia WIN 10 určená pre špeciálne 
zariadenia, ktoré sú už od výrobcu určené pre účely, kde primárnym cieľom je 
prostredie, ktoré sa nebude meniť. 



Tabuľka 2 Windows LTSB/LTSC life cycle2 

ion Servicing option 
Availability 

date 
OS 

build 

Latest 
revision 

date 

Mainstream 
support end 

date 

Extended 
support end 

date 

1809 
Long-Term Servicing 
Channel (LTSC) 

2018-11-13 
17763.1

911 
2021-04-

22 
2024-01-09 2029-01-09 

1607 
Long-Term Servicing 
Branch (LTSB) 

2016-08-02 
14393.4

350 
2021-04-

13 
2021-10-12 2026-10-13 

1507 
(RTM) 

Long-Term Servicing 
Branch (LTSB) 

2015-07-29 
10240.1

8906 
2021-04-

13 
End of service 2025-10-14 

 

Obrázok 2 Postup pri definovaní licencie OS 

 

  

 

                                                      
2 Windows 10 - release information | Microsoft Docs 



2. Klientske prístupové licencie 

Klientske prístupové licencie (CAL) obstarané v ukončenej prihláške k centrálnej licenčnej 
zmluve boli licenciami na zariadenie.  

V súčasnosti vzhľadom na zmenu používateľského správania (jeden používateľ = viacero 
zariadení) sa predpokladá prechod na licencovanie pre používateľa.  

Vo všeobecnosti je možné licencovanie „1 používateľ= viacero zariadení“ riešiť 2 spôsobmi: 
 ak organizácia dokáže využiť trvalé licencie nadobudnuté z ukončenej prihlášky, môže 

požiadať MIRRI o pridelenie voľných licencií (skôr možné využiť pri malých 
organizáciách s jednoduchšou infraštruktúrou, kde sú postačujúce verzie CAL licencií 
v majetku štátu) 

 organizácia môže prejsť na licencovanie CAL na používateľa, kedy sú prístupy 
z viacerých zariadení zabezpečené jednou licenciou – táto môže byť obstaraná ako 
trvalá licencia prípadne ako online služba (tj formou predplatného). 

Rovnako dôležité je správne licencovanie Standard a Enterprise verzie CAL licencií. Ak bola 
sprístupnená Enterprise funkcionalita (hoci nemusí byť využívaná), je nutná Enterprise CAL 
licencia. 

Obrázok 3 Postup pri definovaní potrieb CAL 

 
* prehľad balíkov je uvedený na Obrázok 5 Prehľad licenčných balíčkov  



Tabuľka 3 Licencie ekvivalentné licencii CAL/ML3  
Office 365 
Enterprise/
Education 

Core CAL Enterprise CAL Enterprise 
Mobility + 
Security 

Microsoft 365 
Education 

Microsoft 
365 

Servery E
1 

E/
A
3 

E/A
5 

Bal
ík 

Brid
ge 
O36
5 

Brid
ge 
Intu
ne 

Brid
ge 
O36
5+ 
Intu
ne 

Brid
ge 
EMS 

Sui
te 

Brid
ge 
O36
5 

Brid
ge 
Intu
ne 

Brid
ge 
O36
5+ 
Intu
ne 

Bridg
e 
EMS 

E
3 

E
5 

A3 s 
licenci
ou 
Core 
CAL 

A
3 

A
5 

F1/F
3 

E
3 

E5 

Exchange Server 2019 Standard 
Základná 

                     
Dodatočná 

                     

Exchange Server 2019 Enterprise 
Základná 

                     

Dodatočná 

                     

SharePoint Server 2019 
Základná 

                     

Dodatočná 

                     

Microsoft Audit and Control Management Server 2013 
Základná 

                     

Skype for Business Server 2019 
Základná 

                     

Dodatočná(Ent) 
                     

Dodatočná (Pls) 
                     

Windows MultiPoint Server 2016 Premium (iba pre akademických zákazníkov) 
Základná 

                     

Dodatočná 

                     

Windows Server 2019 Standard 
Základná 

                     

Dodatočná 
(RMS) 

                     

Dodatočná 
(MIM) 

                     

Windows Server 2019 Data Center 
Základná 

                     

Dodatočná 
(RMS) 

                     

Dodatočná 
(MIM) 

                     

Advanced Threat Analytics 2016 
Spravovanie 

                     

Microsoft Endpoint Configuration Manager (predtým System Center Configuration Manager) 
Spravovanie 

                     

System Center Endpoint Protection 1606 
Spravovanie 

                     

System Center Service Manager 
Spravovanie 

                     

3. Kancelársky balík Office 

Pri kancelárskych balíkoch štát disponuje 91 503 trvalými licenciami Office (Office Standard 
2016 a Office Professional Plus 2016), ktoré boli prerozdelené organizáciám zapojených do 
prihlášky Microsoft ukončenej k 31.12.2017.  

                                                      
3 Podmienky multilicenčných produktov spoločnosti Microsoft (slovenčina, február 2021), Príloha A 



 

 

Pri pridelených licenciách je potrebné zdôrazniť, že organizácia je oprávnená mať inštalované 
len presne pridelené verzie licencií tj ak bol pridelený Office Standard, inštaláciou Office 
Professional Plus by sa organizácia dostala do licenčného nesúladu. 

Niektoré licencie/licenčné balíky nezahŕňajú práva on-premise inštalácie kancelárskeho balíku 
Office. Pre takéto prípady je odporúčaním využiť pridelené licencie a ak ich počet nie je pre 
organizáciu dostatočný, kontaktovať gestora ohľadom možnosti pridelenia licencií Office 2016 
(vo verzii Professional alebo Standard) (licencie@vicepremier.gov.sk). 

Príklad (veľmi zjednodušený): 

Organizácia XY má 100 zamestnancov a títo využívajú 120 zariadení (80 zamestnancov má 1 
zariadenie, 20 zamestnancov 2 zaradenia), kde na každom zariadení je onpremise inštalácia 
Office. Z ukončenej prihlášky bolo organizácii XY pridelených 100 trvalých licencií Office 
Standard 2016. 

Pre nasledujúce obdobie organizácia plánuje pokrytie licenčných potrieb prostredníctvom 
O365 E1 a EMS E3 tj musí vyriešiť práva onpremise inštalácie pre 20 zariadení. 

Možné riešenie: 

Organizácia: 
- obstará 100 licencií  O365 E1 a EMS E3  
- využije 100 licencie Office Standard 2016 
- požiada o 20 licencií Office 2016 gestora – ak tieto nie sú k dispozícii na pridelenie, je 
potrebné ich zabezpečiť buď nákupom licencie Office (v niektorom z licenčných programov 
prípadne na sekundárnom trhu) alebo iným typom licencie, ktorý práva na onpremise inštaláciu 
zahŕňa. Vybrané alternatívy je potrebné porovnať z hľadiska TCO. 

Obrázok 4 Postup pri definovaní potrieb Office 

 

Ak organizácia v rámci licenčného minima požiada o licencie vyššej edície – balík 
M365 E3, využije pre svoje potreby kancelársky balík (aplikácia Office), ktorý je 

súčasťou takej edície. V takomto prípade sa budú licencie Office 2016 pridelené na používanie 
v minulosti považovať za nadbytočné a v rámci efektívneho využívania centrálnych licencií ich 
gestor bude môcť prideliť na používanie inej organizácii. Odobratie/pridelenie licencií potvrdí 
v stanovisku k požiadavke organizácie. 
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Výnimku z tohto postupu je možné uplatniť zdôvodnením potreby ponechania pridelených 
licencií definovanej v požiadavke predloženej na schválenie gestorovi. 

ŠPECIFIKÁCIA VHODNÉHO LICENČNÉHO PROGRAMU 

Produkty potrebné na dolicencovanie sú dostupné v rôznych licenčných programoch prípadne 
prostredníctvom sekundárneho trhu. 

Základný prehľad licenčných programov je uvedený v  Príloha 4 Prehľad licenčných programov 
Microsoft tohto usmernenia. 

Špecifickým licenčným programom v rámci 
existujúcich je program Enterprise Agreement (ďalej 
len „EA“), ktorý umožňuje dosiahnutie 
najvýhodnejších cenových podmienok pri 3- ročnej 
viazanosti (tj uzavretí prihlášky). Ak vie 
OVM/kapitola vopred deklarovať využitie tohto 
programu, uvedenie to v žiadosti o schválenie 
požiadavky. V opačnom prípade gestor odporučí 
využitie licenčného programu na základe 
definovaných produktov a obdobia, na ktoré majú byť 
tieto produkty pre OVM/rezort obstarané. 

Alternatívou verejného obstarávania nových licencií, je obstarávanie tzv. „used“ (použitých) licencií – 
hovoríme o sekundárnom trhu licencií. Pre účely výberu obstarania použitých licencií zo 
sekundárneho IT trhu, je nevyhnutné minimalizovať akékoľvek riziká spojené s ich nákupom.  

 

Na rozdiel od nových licencií, ktoré dodáva výrobcom certifikovaný predajca, ako súčasť distribučného 
reťazca, použité licencie a ich dodávka musí byť podrobená vyššej úrovni kontroly z dôvodu, že ich 
pôvodcom je síce výrobca, ale nákup je realizovaný z neoficiálneho distribučného kanálu (predajcom 
použitých licencií). Práve entita predávajúceho, ako aj podmienky pre produkty a služby musia byť pri 
nákupe zo sekundárneho trhu precizované nasledovným spôsobom:   

 Licencie musia byť  dodávané prostredníctvom nákupného kanála „MS volume licensing“,  
 Podkladom k licenciám musí byť nevyhnutne doklad o licenčnom reťazci od prvého predaja 

licencie tzn. verejný obstarávateľ získa informáciu o čase prvého nákupu licencie a jej ďalšom 
odpredaji až po súčasný stav licencie,  

 K overeniu pôvodu licencií je nevyhnutné dodať: číslo a typ zmluvy podľa ktorej bol pôvodný 
nákup realizovaný, číslo prihlášky, všetky True Up faktúry.  

 Musí byť deklarovaný výmaz práv pôvodných používateľov/vlastníkov licencií, 
 Doklad od certifikovaného audítora MS licencií (napríklad KPMG, Deloitte ..), ktorý 

preukazuje pravosť a pravdivosť skutočností uvádzaných uchádzačom vo verejnom obstarávaní,  



 Uchádzač musí predložiť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v rozsahu na poistnú sumu 
minimálne 5 000 000,00 EUR.  

Pri predložení požadovaných dokladov a definovaní podmienok vyššie uvedeným spôsobom, je verejný 
obstarávateľ zbavený akéhokoľvek rizika súvisiaceho nákupom licencií zo sekundárneho IT trhu. 
Zároveň platí, že pri voľbe licencií  zo sekundárneho IT trhu sa zodpovednosť úspešného uchádzača 
zmluvne upraví takým spôsobom, že za všetky prípadné auditné nezrovnalosti nesie úspešný uchádzač 
zodpovednosť v plnom rozsahu.   

ODPORÚČANÉ LICENČNÉ MINIMUM 

Produkty definované ako odporúčané všeobecné licenčné minimum sú zvýraznené v nasledujúcom 
obrázku červenou farbou 

Obrázok 5 Prehľad licenčných balíčkov 

 

Samozrejme, ak v niektorej časti produkty/služby definované v licenčnom minime sú nad rámec potrieb 
organizácie, odporúčame zvážiť alternatívne produkty (napr. WIN 10 Pro vs. WIN 10 Enterprise). 

Licenčné potreby organizácie je možné pokryť aj kombináciou viacerých produktov (napríklad produkty 
navrhnuté pre licenčné minimum kombinovať s M365 E3 v špecifických zdôvodnených prípadoch alebo 
naopak s nižšími edíciami produktov). Cieľom je optimalizácia kumulatívnych nákladov štátu na 
licencovanie. 

Porovnanie obsahu online služieb Office 365 E1, E3 a E5 pre Government je dostupné tu Porovnanie 
plánov služieb Office 365 Government (microsoft.com) 

Podmienky používania produktov, ktoré spolu s licenčnou zmluvou tvoria základ podmienok 
používanie, sú dostupné na Commercial Licensing Terms (microsoft.com) 
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DOKUMENTÁCIA A POSTUP PRI ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE 

POŽIADAVKY ORGANIZÁCIE 

Proces pri podaní žiadosti o schválenie verejného obstarávania desktopových licencií Microsoft 

 



Žiadosť o zabezpečenie licencií pre organizáciu musí obsahovať: 

1. Popis aktuálneho stavu (vyplnený dotazník, ak ešte nebol zaslaný gestorovi)  
2. Špecifikáciu licenčnej požiadavky tj (odhad predpokladanej hodnoty zákazky, ďalej len „PHZ“)  

a. Typ produktov 
b. Počet 
c. Obdobie, na ktoré budú produkty zabezpečené 
d. Špecifikáciu licenčného programu vrátane dohodnutých licenčných výnimiek 

3. Zdôvodnenie požiadavky tj licenčnú stratégiu organizácie/rezortu pre definované obdobie ( 
dodatočné informácie k popisu aktuálneho stavu, ktoré neboli uvedené vo vyplnenom dotazníku 
prípadne popis plánovaného stavu)  

4. Pri požiadavkách presahujúcich definované licenčné minimum zdôvodnenie požiadavky 
vrátane porovnanie TCO možných alternatív 

Pri výpočte TCO je možné vychádzať z ERP cien uvedených v Príloha 2  Prehľad ERP (cenníkových 
cien) vybraných Microsoft produktov a služieb tohto usmernenia – pri plánovanej EA zmluve 
odporúčame pre verifikáciu TCO osloviť priamo zástupcov vendora pre potvrdenie cien. Pri príprave 
kalkulácie mimo EA programu je odporúčaním zrealizovať prieskum cien aktuálnych na trhu pre 
relevantné spracovanie TCO kalkulácie. 

Žiadosť o zabezpečenie licencií sa doručuje na adresu MIRRI poštou, elektronicky v súlade so zákonom 
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o e-governmente“), alebo emailom. V prípade zaslania žiadosti o schválenie 
výnimky e-mailom, musí byť do 15 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu, MIRRI zaslaný originál 
žiadosti o schválenie výnimky. Ak originál nebude v lehote doručený MIRRI konanie o 
udelení/neudelení súhlasného stanoviska zastaví.   

Stanovisko k žiadosti bude zo strany MIRRI SR, Sekcia informačných technológií verejnej správy 
vypracované a zaslané do 15 dní od podania kompletných podkladov k žiadosti v zmysle informácií 
uvedených vyššie, ktoré žiadosť o zabezpečenie licencií pre organizáciu musí obsahovať. 

Požiadavky na zabezpečenie licencií v hodnote nad 1 mil. do 10 mil. EUR podliehajú v zmysle 
Uznesenia vlády č. 649/2020 hodnoteniu Útvaru hodnoty za peniaze MF SR (ďalej len „ÚHP). Podklady 
nevyhnutné pre posúdenie požiadavky zo strany ÚHP sú: 

 Odôvodnenie investície - súlad so sektorovou stratégiou, investičným plánom alebo 
ekvivalentný dokument 

 Detailný rozpočet - v tomto prípade štruktúra licencií/produktov, ich množstvo a jednotkové 
ceny. 

K podkladom je zároveň potrebné priložiť stanovisko MIRRI SR k predloženej žiadosti na obstarávanie 
licencií pre organizáciu.  
Ak organizácia/rezort korektne vypracuje žiadosť o zabezpečenie licencií, ktorú odošle na vyjadrenie 
MIRRI SR, táto môže po priložení stanoviska MIRRI SR slúžiť ako podklad aj pre hodnotenie zo strany 
ÚHP. 

Žiadosť o hodnotenie vrátane kompletných podkladov a stanoviska MIRRI SR zasiela 
organizácia/rezort elektronicky na adresu investicie.uhp@mfsr.sk -  ÚHP pripraví ekonomické 
hodnotenie projektu do 30 dní od získania kompletných podkladov alebo požiada o ich doplnenie. 

Pre požiadavky o zabezpečenie licencií nad 1 mil. EUR je možné pristúpiť k realizácii procesu verejného 
obstarávania resp. k podaniu žiadosti o rozpočtové opatrenie až na základe stanoviska ÚHP. Požiadavky 
o zabezpečenie licencií do 1 mil. EUR je možné realizovať na základe stanoviska MIRRI SR. 

V prípade požiadaviek nad 10 mil. eur je potrebné postupovať podľa https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2019/174/. 



PROCES ROZPOČTOVANIA NA 0EK V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU 

OBSTARÁVANIA PROSTREDNÍCTVOM CENTRÁLNEHO DNS  

Správca kapitoly je povinný zabezpečiť rozpočtové krytie plánovanej požiadavky o licencie vo svojom 
limite výdavkov schválených na príslušný rozpočtový rok resp. môže požiadať MF SR o povolené 
prekročenie limitu výdavkov (rozpočtové opatrenie) do výšky finančných limitov schválených MIRRI 
pre príslušný kalendárny rok. 

Pre rok 2021 bude zabezpečenie finančného krytia riešené nasledovne: v Príloha 3 Finančné limity 
rozpočtu jednotlivých kapitol tohto usmernenia je uvedený prehľad finančných limitov, ktoré sú 
alokované na zabezpečenie licencií Microsoft pre jednotlivé kapitoly. Správca kapitoly je povinný 
postupovať v súlade s platnou metodikou k medzirezortnému programu 0EK Informačné technológie 
financované zo štátneho rozpočtu4. V stanovisku vydanému zo strany MIRRI k predloženej licenčnej 
požiadavke kapitoly, ktoré bude slúžiť ako podklad k procesu rozpočtovania v zmysle čl. 5 platnej 
metodiky,  bude explicitne uvedený finančný limit požiadavky. 

Správca kapitoly zasiela Ministerstvu financií SR žiadosť o povolené prekročenie limitu výdavkov na 
účel zabezpečenia licencií Microsoft maximálne do výšky finančného limitu kapitoly uvedeného 
v prílohe č. 3; neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je stanovisko MIRRI. 

Pre rok 2022 je plánované zabezpečenie finančného krytia rovnakým spôsobom ako pre rok 2021  - 
o prípadných úpravách finančných limitov bude MIRRI kapitoly informovať. 

Výdavky na desktopové licencie Microsoft je potrebné rozpočtovať na prvku 01 v zmysle platného 
Metodického usmernenia 0EK. 

PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

VYSVETLENIE POJMOV A SKRATIEK 

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky 
na dodanie tovarov a poskytnutie služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu, bližšie špecifikované v rámci 
súťažných podkladov v bode 3 „Predmet zákazky“. 

Centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len „COO“), v tomto prípade MIRRI SR, zabezpečuje 
centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 15 ZVO pre seba a pre organizácie uvedené 
v súťažných podkladoch (Príloha č. 1), ktoré majú status verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. 
a) až d) ZVO. COO vykonáva postup DNS prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie 
podľa § 20 ZVO (informačný systém EVO).  

                                                      
4 https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Metodicke_usmernenie_MIRRI-_0EK_konsolidovane-
znenie.pdf  

Toto stanovisko zároveň slúži ako podklad pre proces rozpočtovania v zmysle čl. 5 a 6 Metodického 
usmernenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 009389/2021/oPOHIT 
zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK 
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v znení dodatku č.1 zo dňa 17.mája 2021 – 
limit rozpočtových prostriedkov alokovaných centrálne pre kapitolu .................... pre rok 2021 je 
..................... EUR. Výdavky presahujúce tento limit je správca kapitoly povinný zabezpečiť v rámci 
záväzných ukazovateľov schválených na rok 2021 pre kapitolu ......................zákonom 425/2020 Z.z. 
o štátnom rozpočte na rok 2021. 



Verejný obstarávateľ v DNS prevádzkovaného COO, môže v zmysle § 15 ods. 3 písm. c) ZVO zadávať 
zákazky na základe DNS prevádzkovaného COO pre verejných obstarávateľov. Verejní obstarávatelia 
sú v zmysle § 15 ods. 4 písm. a) ZVO zodpovední za časť verejného obstarávania, ktorú vykonávajú 
sami, ide najmä o zadanie zákazky v tomto DNS, ktorý prevádzkuje COO. Verejní obstarávatelia pre 
zadávanie konkrétnej zákazky sú uvedení v Prílohe č. 1 súťažných podkladoch.  

Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý v stanovenej lehote predložil žiadosť o účasť na 
účely zaradenia do DNS. Pre spracovanie žiadosti o zaradenie do tohto DNS záujemca postupuje 
v súlade so súťažnými podkladmi. 

Žiadosť o účasť/zaradenie do DNS je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou 
záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a súčasne predkladá informácie o sortimente tovarov 
a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu v znení 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 

Zriadením DNS sa rozumie doručenie informácie o zaradení/nezaradení záujemcov do DNS po 
uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti o účasť. 

Súťažné podklady predstavujú dokument, ktorý obsahuje údaje a požiadavky COO v zmysle § 15 ods. 
1 písm. a) ZVO. Súťažné podklady vymedzujú podrobnosti nevyhnutné pre vypracovanie a predloženie 
žiadosti záujemcov o účasť/zaradenie do DNS. Súťažné podklady okrem iného obsahujú aj povahu 
predpokladaných nákupov v rámci DNS, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, 
používaných elektronických zariadení, podmienok a špecifikácií technického pripojenia. Súťažné 
podklady sú k dispozícii na webovom sídle https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
profilov/zakazky/18008 prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa (MIRRI SR) a 
modernizovaného systému EVO. Verejný obstarávateľ na požiadanie záujemcu tieto súťažné 
podklady poskytne bezodplatne. 

Tento DNS je zriadený elektronicky v zmysle § 58  ods. 1 ZVO prostredníctvom modernizovaného 
systému EVO. Všetky písomnosti zasielané prostredníctvom modernizovaného systému EVO sa 
považujú za riadne doručené dňom ich doručenia  do sféry dispozície adresáta v modernizovaného 
systému EVO. Tento DNS sa zriaďuje na obdobie 36 mesiacov. MIRRI SR predpokladá zadávanie 
zákaziek v nepravidelných intervaloch, závislých najmä od vlastných prevádzkových potrieb a 
potrieb ostatných verejných obstarávateľov. 

Výzva na predkladanie ponúk je dokument, ktorý vypracuje verejný obstarávateľ (myslí sa buď 
COO alebo verejný obstarávateľ) a uvedie v nej pri každej zákazke presnú špecifikáciu predmetu 
zákazky, lehotu na predkladanie ponúk, presnejšia formulácia kritérií na vyhodnotenie ponúk, 
návrh zmluvy/zmluvné podmienky, príp. ďalšie potrebné informácie pre uchádzača, ktorý bude 
predkladať svoju ponuku. Vzor výzvy na predkladanie ponúk tvorí Príloha 5 Vzor čiastkovej výzvy 
tohto usmernenia. 

Komunikácia a výmena informácií v DNS je určená elektronicky, pomocou elektronického nástroja 
v zmysle § 58 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v modernizovanom IS EVO, umiestnenom na 
webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. 

REALIZÁCIA ČIASTKOVEJ ZÁKAZKY 

Ako už bolo vyššie uvedené, zriadenie centrálneho DNS je zabezpečené zo strany MIRRI SR ako COO. 
MIRRI SR bude pre OVM resp. verejných obstarávateľov v zriadenom centrálnom DNS poskytovať 
podpornú činnosť. Čiastkové výzvy OVM resp. verejných obstarávateľov v rámci zriadeného 
centrálneho DNS na vyššie zmienený predmet zákazky budú realizované nasledovne: 



a) samostatne – v prípade väčších rezortných požiadaviek (tj požiadaviek koordinovaných na 
úrovni kapitoly). Jednotlivé čiastkové zákazky budú realizované samotnými OVM (verejnými 
obstarávateľmi). 

b) centralizovane - v prípade menších verejných obstarávateľov sa predpokladá spojenie ich 
žiadosti o licencie do jednej čiastkovej zákazky, ktorú bude pre viacerých OVM zabezpečovať 
MIRRI ako COO. COO očakáva takýmto postupom optimalizáciu výdavkov (zachovanie efektu 
možnej množstevnej zľavy) na zabezpečenie predmetných licencií pre jednotlivých verejných 
obstarávateľov. 

O prípadnom spojení čiastkových žiadostí na zabezpečenie licencií rozhodne MIRRI SR, Sekcia 
informačných technológií verejnej správy v procese schvaľovania požiadaviek a včas o takejto možnosti 
informuje verejných obstarávateľov (odporúčanie o spojení výzvy s predpokladaným termínom 
realizácie bude súčasťou stanoviska). 

a) Čiastková zákazka realizovaná samostatne  

V prípade samostatne realizovaných čiastkových zákaziek OVM, resp. verejným 
obstarávateľom bude potrebné zo strany OVM určiť kontaktnú osobu, ktorá bude za OVM 
realizovať čiastkového zákazky v rámci zriadeného DNS v modernizovanom IS EVO. Verejní 
obstarávatelia musia mať vytvorený účet v privátnej zóne na webovom sídle Úradu pre verejné 
obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), link na vytvorenie účtu – https://www.uvo.gov.sk/private 
(spravidla zástupca kapitoly pre oblasť verejného obstarávania). Vecný gestor zákazky 
príslušného OVM zašle informáciu o vytvorení účtu v privátnej zóne na webe ÚVO (postačuje 
e-mailová adresa) na odbor verejného obstarávania MIRRI SR na nasledovné kontaktné e-
maily: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk, zuzana.tarasovicova@vicepremier.gov.sk. 
MIRRI SR ako COO priradí k vytvoreným a nahláseným účtom OVM pod organizáciou v časti 
Používatelia organizácie rolu „Používateľa“. MIRRI SR zároveň následne takto priradeným 
„Používateľom“ pod organizáciou priradí aj pod zriadeným DNS v časti „Používatelia DNS“ 
pozíciu „Konzultanta“. Priradení „Konzultanti“ OVM v rámci DNS môžu vytvárať čiastkové 
zákazky v rámci zriadeného DNS prostredníctvom menu „Zákazky DNS“ a realizovať samotný 
proces zadávania schválených čiastkových zákaziek. 

V rámci prípravy čiastkovej zákazky je OVM realizujúci čiastkovú zákazku zodpovedný za: 

- procesný postup verejného obstarávania (myslí sa tým postup vedúci k uzavretiu 
čiastkovej zákazky), ktorý realizuje OVM vo svoje réžii (OVM získa prístup do DNS), 
a to najmä jej zadanie zákazky v tomto zriadenom DNS, ktorý prevádzkuje COO (resp. 
MIRRI SR), 

- špecifikáciu opisu predmetu čiastkovej zákazky v súlade so schválenou žiadosťou 
o zabezpečenie licencií (stanovisko MIRRI SR, ÚHP), 

- prípravu potrebnej dokumentácie k realizovanej čiastkovej zákazke (viď. časť 
Všeobecné informácie k licenčným programom potrebné pre zadanie čiastkovej 
zákazky), 

- verejní obstarávatelia sú povinní v súlade s § 51 zákona o verejnom obstarávaní zriadiť 
komisiu na vyhodnotenie ponúk k nimi realizovaným čiastkovým zákazkám                        
v rámci zriadeného DNS. MIRRI ako COO nominuje do každej komisie svojho člena 
komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky, 

- realizáciu celého procesu zadávania čiastkovej zákazky (zverejnenie výzvy na 
predkladanie ponúk v rámci DNS, vysvetľovanie, revízne postupy, otváranie ponúk, 
vyhodnotenie ponúk, oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk a i.) v zriadenom DNS 
v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní. 

 



Znenie vzorovej čiastkovej výzvy pre realizáciu čiastkovej zákazky zadávanej OVM je Príloha 
5 Vzor čiastkovej výzvy tohto usmernenia. 

Verejní obstarávatelia sú povinní informovať MIRRI SR o výsledku vyhodnotenia ponúk v 
zrealizovanej čiastkovej zákazke v  rozsahu: identifikácia úspešného uchádzača, ponuka 
úspešného uchádzača v EUR s/bez DPH, číslo objednávky a dátum jej vystavenia / číslo kúpnej 
zmluvy a dátum uzavretia a link na zverejnenú objednávku / kúpnu zmluvu. 

b) Čiastková zákazka realizovaná centrálne 

Predpokladom pre spájanie jednotlivých žiadostí o zabezpečenie licencií do centrálne 
realizovaných čiastkových  zákaziek MIRRI SR ako COO je charakter čiastkovej zákazky 
definovaný primárne zvoleným licenčným programom, rozsahom (počtom licencií) a obdobím, 
na ktoré sú licencie obstarávané.  

V  prípade centrálne realizovaných čiastkových výziev realizuje celý proces zadávania 
čiastkovej zákazky v rámci zriadeného DNS MIRRI SR ako COO, prostredníctvom zástupcov 
odboru verejného obstarávania MIRRI SR na základe podkladov dodaných zapojenými OVM 
(opis predmetu zákazky, vzor zmluvy, pre prípad, že výsledkom postupu zadávania zákazky 
bude zmluva).  Zapojené OVM, ktorých žiadosti o zabezpečenie licencií boli schválené 
(stanovisko MIRRI, prípadne stanovisko ÚHP) sú povinní poskytnúť súčinnosť MIRRI SR, 
Sekcii informačných technológií verejnej správy a odboru verejného obstarávania MIRRI SR 
pri špecifikácii dokumentov potrebných k finalizácii čiastkovej zákazky. 

MIRRI ako COO zriadi v súlade s § 51 zákona o verejnom obstarávaní komisiu na vyhodnotenie 
ponúk čiastkových zákaziek, ktorá bude tvorená zástupcami MIRRI SR (Sekcia informačných 
technológií verejnej správy, odbor verejného obstarávania). Každý zapojený OVM do 
centralizovanej čiastkovej zákazky môže nominovať jedného člena komisie s právom 
vyhodnocovať ponuky.  

Po vyhodnotení ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk v súlade s § 53 zákona 
o verejnom obstarávaní a po odoslaní informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk k predmetnej 
čiastkovej zákazke prostredníctvom IS EVO odbor verejného obstarávania MIRRI ako COO 
tieto skutočnosti oznámi kontaktnej osobe na strane OVM. Po oznámení týchto skutočnosti zo 
strany COO zapojeným OVM v zmysle zadefinovaného výsledku verejného obstarávania (bod 
7 výzvy na predkladanie ponúk) vystaví objednávku /uzatvorí kúpnu zmluvu v súlade 
s informáciami uvedenými v čiastkovej výzve na predkladanie ponúk. Zapojené OVM má pred 
samotným zadaním čiastkovej výzvy prostredníctvom zriadeného DNS zabezpečené finančné 
krytie. 

Na základe výsledku zadávania konkrétnej zákazky, vyhlásenej v rámci DNS bude s  úspešným 
uchádzačom uzavretá kúpna zmluva/objednávka vystavená príslušným verejným 
obstarávateľom a potvrdená úspešným uchádzačom. Ak čiastková výzva na predkladanie ponúk 
v rámci zriadeného DNS bude realizovaná zo strany COO pre viacerých verejných 
obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d) ZVO bude s úspešným uchádzačom uzavretá 
kúpna zmluva/vystavená objednávka za každého verejného obstarávateľa samostatne. Celkový 
rozsah čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk bude aj v tomto prípade dodržaný. 

Verejní obstarávatelia sú povinní zaslať nasledovné informácie MIRRI SR (Sekcii 
informačných technológií verejnej správy, odboru verejného obstarávania):  číslo objednávky  
a  dátum jej vystavenia / číslo kúpnej zmluvy a dátum uzavretia a link na zverejnenú objednávku 
/ kúpnu zmluvu. 



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K LICENČNÝM PROGRAMOM POTREBNÉ PRE ZADANIE 

ČIASTKOVEJ ZÁKAZKY 

Vzhľadom na konštrukciu licenčných programov Microsoft je potrebné k vybraným licenčným 
programom uzavrieť rámcové dohody, ktoré upravujú základné pravidlá pre daný licenčný program.  
Prehľad zmluvnej dokumentácie je uvedený v Príloha 4 Prehľad licenčných programov Microsofttohto 
usmernenia. 

Pre zjednodušenie procesu realizácie, MIRII SR plánuje všeobecnú zmluvnú dokumentáciu k 
vybraným licenčným programom, ktorej podpis nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní, zabezpečiť 
centrálne.  To znamená, že pre nasledujúce licenčné programy by boli zabezpečené rámcové dohody 
bez finančného plnenia: 

1. Pre program Enterprise Agreement 
a. Microsoft Business Agreement 
b. Microsoft Enterprise Agreement  

2. Pre program Select Plus 
a. Microsoft Business Agreement 
b. Microsoft Select Plus 

  



PRÍLOHY 

PRÍLOHA 1 VZOR DOTAZNÍKA PRE MAPOVANIE AS IS STAVU 

 

Vzor dotazníka bude dostupný na webovom sídle MIRRI. 

PRÍLOHA 2  PREHĽAD ERP (CENNÍKOVÝCH CIEN) VYBRANÝCH MICROSOFT 

PRODUKTOV A SLUŽIEB 

  
Licenčný program 

Produkt/online služba   CSP Select Plus EA 

Windows 10 Enterprise E3 EUR bez DPH/ user/12 mesiacov    70,80 €      54,72 €  

Office 365 E1 EUR bez DPH/ user/12 mesiacov    81,00 €      58,08 €  

Enterprise Mobility + Security E3 (EMS) EUR bez DPH/ user/12 mesiacov    88,56 €      69,84 €  

Microsoft 365 E3 EUR bez DPH/ user/12 mesiacov   377,52 €     268,80 €  
Najčastejšie požadované dodatočné  
CAL licencie     

 
  

Exchange Enterprise CAL (ExchgEntCAL 
2019) EUR bez DPH/ user   

50,00 € 
  

SharePoint Enterprise CAL 
(SharePointEntCAL 2019) EUR bez DPH/ user   

101,00 € 
  

Serverové licencie     
 

  

Exchange server Standard 2019 EUR bez DPH/ licencia   655,00 € 
  

Exchange server Standard 2019 (vrátane SA na 
3 roky) EUR bez DPH/ licencia   1 146,00 € 

  

Exchange server Enterprise 2019 EUR bez DPH/ licencia   3 745,00 € 
  

Exchange server Enterprise 2019 (vrátane SA 
na 3 roky) EUR bez DPH/ licencia   6 553,00 € 

  

Sharepoint server 2019 EUR bez DPH/ licencia      6 284,00 €  
  

Sharepoint server 2019 (vrátane SA na 3 roky) EUR bez DPH/ licencia     10 997,00 €  
  

Skype for Business 2019 EUR bez DPH/ licencia      3 371,00 €  
  

Skype for Business 2019 (vrátane SA na 3 roky) EUR bez DPH/ licencia      5 899,00 €  
  

Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené odhadované jednotkové ceny produktov/online služieb platné pre uvedený licenčný 
program (cenník GOVERNMENT). Pre program EA sú uvedené odhadované jednotkové ceny z aktuálnej ponuky pre MF 
SR. 

     

Kapitola OVM
Počet 

zariadení

Počet 
používateľo

v celkom

Počet 
používateľov 
využívajúcich 

viacero zariadení

Win 10 
Pro

Win 10 
Ent CBB

Win 10 
LTSB 2016

Win 10 
LTSC 2019

Win 7
Win 

staršie
Ofice 365

MS 
Office 
2019

MS 
Office 
2016 

MS 
Office 
staršie

M365 E1 M365 E3 M365 E5
Win 

Server
MS 

Exchange
SCCM/EC

M

System Center Endpoint 
Protection (predtým 
Forefront Endpoint 

Protection Manager)
1 2 3

Vysvetlenie k vyplneniu
1 uviesť celkový počet zariadení, ktoré sú v organizácii využívané (tj PC aj notebooky prípadne aj tablety, ak využívajú licencie MS)
2 uviesť celkový počet pracovníkov tj používateľov licencií (vrátane bridádnikov, dohodárov a pod), ktorí využívajú PC a teda potrebujú aktívne licencie MS)
3 uviesť počet pracovníkov, ktorí využívajú viac ako 1 zariadenie (ak má OVM spístupnenú OWU pre všetkých zamestnancov, je potrebné uviesť počet všetkých zamestnancov)
4 špecifikovať využívané licencie podľa verzie nasadených operačných systémov (CBB je pravidelne sa aktualizovaná verzia OS WIN 10)
5 špecifikovať využívané licencie kancelárskeho balíka Office podľa nasadených verzií
7 špecifikovať využívané a obstarané online služby
6 špecifikovať nasadenie a vyžívanie funkcionality serverov (umožňuje voľbu: nevyužíva, štandard, enterprise)

4 5 76



Sekundárny trh - Použité licencie – 
Štátna správa EUR bez DPH/licencia 

   
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (upgrade) 55,00 €    
CoreCal 2019 59,00 €    
EnterpriseCal 2019 79,00 €    
MS Office Pro 2019 149,00 €    
Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené odhadované jednotkové ceny produktov platné pre sekundárny trh získané na 
základe prieskumu trhu. 

PRÍLOHA 3 FINANČNÉ LIMITY ROZPOČTU JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 

Kapitola 
Limit rozpočtu 

(Z) 
Generálna prokuratúra SR 328 372,83 € 
Kancelária Národnej rady SR 156 867,44 € 
Kancelária prezidenta SR 14 751,12 € 
Kancelária ústavného súdu SR 22 375,62 € 
Kancelária verejného ochrancu práv SR 8 774,31 € 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 379 266,09 € 
Ministerstvo financií SR 2 243 759,54 € 
Ministerstvo hospodárstva SR 207 290,55 € 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR 108 228,35 € 
Ministerstvo obrany SR 1 415 872,04 € 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 661 087,37 € 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 717 216,01 € 
Ministerstvo spravodlivosti SR 1 604 323,56 € 
Ministerstvo vnútra SR 7 592 780,01 € 
Ministerstvo zdravotníctva SR 73 114,26 € 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 308 528,61 € 
Ministerstvo životného prostredia SR 348 415,12 € 
Najvyšší súd SR 36 469,10 € 
Národný bezpečnostný úrad SR 54 552,75 € 
Najvyšší kontrolný úrad SR 71 756,10 € 
Protimonopolný úrad SR 10 760,10 € 
SIS 226 359,95 € 
Správa štátnych hmotných rezerv SR 11 803,87 € 
Štatistický úrad SR 194 895,92 € 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 63 833,51 € 
Úrad jadrového dozoru 15 556,53 € 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 21 485,33 € 
Úrad na ochranu osobných údajov SR 6 860,54 € 
Ústav pamäti národa SR 8 704,57 € 
Úrad vlády SR 87 675,90 € 
Úrad pre verejné obstarávanie SR 42 263,00 € 



PRÍLOHA 4 PREHĽAD LICENČNÝCH PROGRAMOV MICROSOFT 

 
 

Enterprise Agreement / 
Enterprise Agreement 

Subscription 

SelectPlus MPSA CSP Open 

Podmienky pre 
partnera 

Partnerstvo LSP pre 
program EA  

Partnerstvo LSP pre 
program Select  

Partnerstvo LSP pre  
program MSPA  

Partnerstvo MPN    

Výsledok 
zadávania 
čiastkovej výzvy 

Kúpna zmluva 
a objednávka/nepriamo 
vykonávacia prihláška 

Objednávka (prípadne 
kúpna zmluva) 

Objednávka (prípadne 
kúpna zmluva) 

Objednávka (prípadne 
kúpna zmluva) 

Objednávka 

Popis zmluvnej 
dokumentácie  

 Rámcové dohody (nie sú 
predmetom verejného 
obstarávania): 

- Microsoft Business 
Agreement 

- Microsoft Enterprise 
Agreement 

 3-ročná realizačná 
zmluva s predajcom 
(výsledok verejného 
obstarávania) 

 Vykonávacia prihláška 
trojstranná (MS, 
predajca, verejný 
obstarávateľ) definujúca 
produktový rozsah, 
zapojenú organizáciu, 
štandardizáciu a pod. 

 Rámcová dohoda Select 
plus (nie je predmetom 
verejného obstarávania) 

 Objednávka so 
špecifikáciou typu, 
množstva produktov, 
času a ceny 

 

 Rámcová dohoda MPSA 
(nie je predmetom 
verejného obstarávania) 

 Objednávka so 
špecifikáciou typu, 
množstva produktov, 
času a ceny 

 

 Rámcová dohoda 
Microsoft Customer 
Agreement (nie je 
predmetom verejného 
obstarávania – nie je 
nutný podpis, ale sa 
akceptuje) 

 Objednávka s presne 
definovaným rámcom 
produktov, časom a 
cenami.   

 

 Objednávka s presne 
definovaným rámcom 
produktov, časom a 
cenami. 



Podmienky sú 
definované 

v Product Terms, v 
prihláške Enterprise a 
formulári na výber 
produktov. 
(možnosť špecifických 
podmienok) 

v Product Terms. v Product Terms. v Product Terms.  

Výhodnosť cien  Maximalizácia možných 
kombinácií produktov, 
platformových zliav a 
možných úspor (napr. 
prostredníctvom 
licenčných výnimiek). 

 Fixácia cien po dobu 
trvania EA (3 roky). 

 Cenotvorba riadená 
trhom (partnerom) – 
referenčná ponuka 
predjednaná s vendorom.  

 Cenová úroveň 
government.  

 Nižšie zľavy ako v EA 
 Cenotvorba riadená 

trhom (partnerom).  
 

 Cenová úroveň 
government,  

 Nižšie zľavy ako v EA 
 Cenotvorba riadená 

trhom (partnerom) 

 Jednotný cenník s 
komerčným sektorom 
(nie GOV),  

 Cenotvorba riadená 
trhom (partnerom) 

  

Obmedzenia 
licenčného 
programu 

 Minimálny počet licencií: 
250 

  V prípade Enterprise 
produktov je nutná 
štandardizácia na celú 
zapojenú organizáciu 
(neplatí pre online 
služby) 

 Trojročná viazanosť 
fixného rámca, 
dokupovanie podľa 
fix.cenníka. 

 V programe nie sú 
ponúkané online služby 

 Program nemá dostupné 
niektoré online služby a 
ostatné online služby sú 
maximálne na 12 
mesiacov. 

 Partnerský program pre 
poskytovanie riešení 
partnera. 

 Program sa  ukončuje  v 
roku 2021. 



PRÍLOHA 5 VZOR ČIASTKOVEJ VÝZVY 

Výzva na predkladanie ponúk  
  
s použitím dynamického nákupného systému podľa § 61 ods. 2 v spojitosti s § 68 ods. 2 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. Centrálna obstarávacia organizácia:  
  
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  
Štefánikova 15   
811 05 Bratislava  
IČO: 50 349 287  

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Hudec  
tel. č.: +421 (0)22092 8102  
e-mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk  
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.mirri.gov.sk//  

súťažné podklady k zriadeniu dynamického nákupného systému (DNS): doplní MIRRI 

odkaz na zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (DNS): doplní MIRRI  

2. Verejný obstarávateľ, pre ktorého sa realizuje predmet čiastkovej zákazky s využitím DNS:  
  
Názov:     Doplní OVM 
Adresa:      
IČO:       
Kontaktná osoba:    

tel. č.:       

e-mail:   

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/:  

3. Zatriedenie verejného obstarávateľa, pre ktorého sa realizuje predmet čiastkovej zákazky:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.   

4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:   
„Zabezpečenie licencií a služieb Microsoft“ – prípadne doplní popisom OVM    

5. Druh zákazky:   
Zákazka na dodanie tovaru, resp. poskytnutie služieb  

6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  Sídlo verejného 
obstarávateľa: doplní OVM  

7. Výsledok verejného obstarávania: upraví OVM podľa opisu predmetu zákazky  
Výsledkom zadávania zákazky bude vystavenie záväznej objednávky na nákup služieb a licencií v 
požadovanom počte kusov, ktoré tvoria predmet zákazky v požadovanom rozsahu X mesiacov od 
doručenia objednávky.  



V prípade, ak nie je deklarovaný licenčný program, navrhujeme doplniť nasledovné znenie: 
Vystavením takejto objednávky verejný obstarávateľ prejaví súhlas s obchodnými podmienkami 
spoločnosti Microsoft, ktoré uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi v rámci ponuky a viažu sa 
na dodanú licenciu v rámci definovaného predmetu zákazky. 

V prípade, ak je deklarovaný licenčný program (Enterprise Agreement), navrhujeme doplniť nasledovné 
znenie: 
Vystavením takejto objednávky verejný obstarávateľ prejaví súhlas s obchodnými podmienkami 
spoločnosti Microsoft, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

8. Opis predmetu zákazky:  
  
 Doplní OVM v zmysle schválenej požiadavky 

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.  

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania 
ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

Ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie.  

 V prípade, ak je deklarovaný licenčný program (Enterprise Agreement), navrhujeme doplniť 
nasledovné znenie: 
Predložením ponuky uchádzač vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami spoločnosti Microsoft, 
ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

9. Spoločný slovník obstarávania: upraví OVM podľa opisu predmetu zákazky 

48620000-0 Operačné systémy  

48624000-8 Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC)   

48219300-9 Softvérový balík pre administratívu  

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  upraví OVM podľa opisu predmetu 
zákazky a svojich požiadaviek 

Na základe faktúr dodávateľa. Lehota splatnosti faktúr do 30 dní od doručenia. Faktúra v prípade licencií 
bude vystavená mesačne podľa skutočného plnenia, a to po dodaní tovaru, resp.  poskytovaní služieb, 
príp. časti služieb, ktoré tvoria predmet zákazky.  

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohu. Vlastná platba bude realizovaná formou 
bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predložených faktúr v zmysle tejto výzvy na 
predkladanie ponúk.   

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  upraví OVM podľa  svojich požiadaviek 

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR s DPH na dve desatinné miesta za dodanie tovaru, resp. 
poskytnutie služieb, ktoré tvoria predmet zákazky. Váhovosť kritéria je 100 %. Súčasťou ponukovej 
ceny za dodanie tovaru, resp. poskytnutie služieb musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi 
pri plnení predmetu zmluvy. Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna.  

Celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH určí uchádzač ako súčet cenových položiek, pričom 
cena každej položky sa vypočíta ako súčin požadovaného množstva a jednotkovej ceny danej položky 
a pripočítaním príslušnej sadzby DPH ktorú následne uvedie do formulára  v zmysle prílohy č. 1 výzvy 
na predkladanie ponúk “ Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“”, ktorá bude 
následne premietnutá do vystavenej objednávky.  



Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov, 
ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách. V 
ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky 
v eurách.  

V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú sadzbu DPH, platnú 
v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 
20% DPH, ako aj všetky poplatky a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu 
zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.  

12. Použije sa elektronická aukcia: Nie  

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: do XX.XX.2021 do XX:XX hod.  doplní OVM 

 Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať.  

Postup pri predkladaní ponuky:  

Ponuku je potrebné podať prostredníctvom modernizovaného systému EVO v časti  
„Žiadosti“, a to využitím funkcionality „PONUKA“, v rámci výzvy na predkladanie ponuky v 
DNS.  

V modernizovanom systéme EVO sa pod predkladaním ponuky rozumie elektronické posielanie 
jednotlivých dokumentov tvoriacich ponuku a sprievodného listu podpísaného elektronickým podpisom 
vygenerovaným pre danú zákazku, a to pre osobu oprávnenú podpísať ponuku v mene uchádzača. 
Uchádzač sa pri predkladaní ponuky prostredníctvom modernizovaného systému EVO riadi 
používateľskými príručkami, ktoré zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na svojom webovom 
sídle. Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti 
záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html   

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne (pokiaľ nie je 
uvedené inak) elektronickým spôsobom prostredníctvom modernizovaného systému EVO, ktorý 
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s ustanovením § 187 ods. 8 a § 20 ods. 1 a nasl. zákona 
o verejnom obstarávaní.  

Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti 
záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html   

Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti 
záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html   

V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v 
systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 
50264 370.  

  
Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky  

 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk.  

Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač meniť svoju ponuku, resp. stiahnuť ponuku, čím sa 
stav ponuky zmení na „Pripravovaná“. Následne je možné ponuku upraviť a znova odoslať. Uchádzač 



môže v zmysle Príručky používateľa Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie, časť 
Záujemca/Uchádzač – Pracovné postupy, bod 2.3.4. aj celú svoju ponuku vymazať.  

14. Ponuka musí obsahovať:    

1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného verejným obstarávateľom na 
hodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk, podpísaný štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF.  

2. Doklad preukazujúci oprávnenie dodávateľa ako autorizovaného partnera spoločnosti Microsoft 
dodávať licencie, ktoré sú predmetom zákazky podľa bodu č. 8 tejto výzvy na predkladanie ponúk 
- Opis predmetu zákazky.  

3. Vyplnený a podpísaný formulár „Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky“, ktorý 
predloží každý uchádzač v rámci svoje ponuky; vzor vyhlásenia pre uchádzača je uvedený v prílohe 
č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk.     

4. Vyhlásenie uchádzača, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami alebo uvedenie 
podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných 
subdodávateľov a predmetov subdodávok.  

V prípade, ak nie je špecifikovaný licenčný program, navrhujeme doplniť znenie 
5. Obchodné podmienky spoločnosti Microsoft, ktoré viažu na predmet zákazky. 

15.  Otváranie ponúk:  dňa XX.XX.2021 o XX:XX hod. doplní OVM 

Otváranie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.   

Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.  

Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom modernizovaného systému EVO sa rozumie ich 
sprístupnenie komisii. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v 
lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na 
otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu 
uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, 
kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.   

Spôsob otvárania ponúk uvedený nižšie môže OVM upraviť podľa svojich potrieb (nižšie uvedený spôsob 
je odporúčaným postupom) 
Verejný obstarávateľ z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19 bude otváranie 
ponúk realizovať dištančne, t. j. bez priamej fyzickej účasti uchádzačov v sídle verejného obstarávateľa. 
Dištančného otvárania ponúk sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie 
ponúk predložili ponuku do tejto zákazky.  

Komisia zverejní v rámci dištančného otvárania ponúk obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta 
podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré určil 
verejný obstarávateľ a dajú sa vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Verejný 
obstarávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z ich otvárania, ktorá 
obsahuje údaje zverejnené podľa prvej vety tohto odseku.  

Účasť uchádzačov na dištančnom otváraní ponúk bude zabezpečená prostredníctvom komunikačnej 
platformy MS Teams, formou schôdze s video zobrazením. Uchádzač, ktorý sa zúčastní otvárania ponúk 
musí mať počas celého trvania video zobrazenia zabezpečený prístup na internet. Informačno-
komunikačné prostriedky, ktoré pre tento účel uchádzač využije, musia disponovať webkamerou a 



mikrofónom. Online hlasový a video hovor umožňuje sledovanie otvárania ponúk v reálnom čase pre 
každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorý požiadal verejného 
obstarávateľa o účasť na otváraní ponúk.  

Podrobný postup pre účasť na dištančnom (online) otváraní ponúk:  

1. Uchádzač musí mať vo svojom informačno-komunikačnom prostriedku, ktorý pre tento účel 
využije, nainštalovaný program MS Teams, prostredníctvom ktorého bude zabezpečený online prenos 
z otvárania ponúk.  

Link na bezplatné stiahnutie aplikácie MS Teams: https://www.microsoft.com/sk-
sk/microsoftteams/download-app     

Minimálne systémové požiadavky a podporované platformy MS Team: operačný systém Windows 7 a 
novšej verzie (32-bitová a 64-bitová verzia), macOS X 10,10 a novšie verzie; mobilné operačné 
systémy: Android 4,4 a novšie verzie, iOS 10 a novšie verzie alebo prostredníctvom webové 
prehliadače: Chrome (posledné 3 verzie), Edge RS2 a novšie verzie, Firefox (posledné 3 verzie), Safari.  

2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uchádzač zašle prostredníctvom komunikačného 
rozhrania systému EVO žiadosť o účasť na dištančnom otváraní ponúk. Žiadosť bude obsahovať meno 
a priezvisko osoby, ktorá sa zúčastní na otváraní ponúk, scan plnej moci na zastupovanie uchádzača na 
otváraní ponúk (netýka sa prípadov, ak sa dištančného otvárania ponúk zúčastní priamo uchádzač - 
fyzická osoba alebo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača v prípade právnickej 
osoby) a zároveň bude v žiadosti uvedené užívateľské meno a e-mailová adresa uchádzača, ktorá je 
registrovaná v komunikačnej platforme MS Teams.   

3. Žiadosť o účasť na dištančnom otváraní ponúk je uchádzač povinný zaslať prostredníctvom 
systému EVO po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, avšak pred uplynutím lehoty na otváranie 
ponúk. Po obdržaní úplnej žiadosti o účasť na dištančnom otváraní ponúk, verejný obstarávateľ vytvorí 
a zašle pozvánku na schôdzu uchádzačom (link na pripojenie sa k vytvorenej schôdzi).  

4. Uchádzač, ktorý prejaví záujem o účasť na otváraní ponúk a predloží informácie podľa ods. 2 
tohto podrobného postupu, verejný obstarávateľ pridá do skupiny v rámci MS Teams pre účely 
dištančného otvárania ponúk a bezprostredne pred uplynutím lehoty na otváranie ponúk sa s uchádzačmi 
spojí telefonickým video hovorom cez platformu MS Teams.  

5. Po uplynutí lehoty na otváranie ponúk verejný obstarávateľ overí totožnosť a oprávnenosť 
osoby/osôb, ktorá vystupuje za uchádzača na dištančnom otváraní ponúk (osoba, ktorá bude účastníkom 
video hovoru ukáže prostredníctvom web kamery preukaz totožnosti - občiansky preukaz).  

6. Po overení oprávnenosti všetkých zúčastnených zástupcov uchádzačov pristúpi verejný 
obstarávateľ k otváraniu ponúk prostredníctvom systému EVO a zverejní v rámci dištančného otvárania 
ponúk obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov 
a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré určil verejný obstarávateľ a dajú sa vyjadriť číslom. Predmetné 
údaje budú účastníkom otvárania ponúk sprístupnené cez web kameru.  

16. Doplňujúce informácie:   

 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol známych subdodávateľov a v prípade, 
že mu nie sú známi, uvedie „Nie sú známi“. Pri využití subdodávateľov sa bude postupovať v súlade s 
§ 41 zákona o verejnom obstarávaní.  
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby  

a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,  

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 
zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa  § 40 ods. 6 písm. a) 



až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, alebo poskytovať službu sa 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.  

 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu b) predchádzajúceho odseku tejto 
časti výzvy na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. 
Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.  

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania realizácie zákazky, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh 
na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom 
obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri 
(3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť údaje o navrhovanom novom 
subdodávateľovi.  

17. Vyhodnotenie ponúk:  

Výsledok tohto verejného obstarávania bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky 
v súlade s § 55 zákona o verejnom obstarávaní.   

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení 
ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom 
mieste v poradí.  

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:   

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá 
sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 
do štátneho jazyka.   

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

Nie   

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:  
XX.XX.2021 doplní OVM 

   
Prílohy:   
  
Príloha č.1:  Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“  
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky  

V prípade, ak je deklarovaný licenčný program (Enterprise Agreement), navrhujeme doplniť nasledovné 
znenie: 
Príloha č. 3:  Obchodné podmienky spoločnosti Microsoft – popis doplní OVM 

 

 

Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie 
ponúk „Najnižšia cena“ 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK NAJNIŽŠIA CENA 



 

1. Základné identifikačné údaje uchádzača:   

Uchádzač (obchodné meno) :  .................................................  

Sídlo:      ................................................. 

IČO:      ................................................. 

Zastúpený  

(osoba poverená zastupovať uchádzača): ................................................. 

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR s DPH na dve desatinné miesta za dodané tovary, resp. 
poskytnuté služby, ktoré tvoria predmet zákazky. Váhovosť kritéria je 100 %. Súčasťou 
ponukovej ceny za  dodanie tovaru musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri 
plnení predmetu zmluvy. Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. 
 

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk: 

Názov licencie 
a špecifikácia  

Cena za 1 
licenciu v EUR 

bez DPH 

Cena za 1  
licenciu v EUR  

s DPH 

 Cena celkom za 
licencie v EUR 

bez DPH 

Cena celkom za 
licencie v EUR s 

DPH 

popis produktu     

 
Uchádzač vyhlasuje, že * JE / NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný 
údaj).  
 

            ............................................................................ 

Podpis a pečiatka osoby oprávnenej konať za 
uchádzača 

 

Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk – Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení 
ponuky 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEZÁVISLOM STANOVENÍ PONUKY 

 

Dolu podpísaný .................................. (meno zástupcu uchádzača, identifikačné údaje) ako zástupca 
uchádzača .................................. (obchodné meno/názov uchádzača, v mene ktorého je vyhlásenie 
podpisované, identifikačné údaje)  oprávnený konať v jeho mene, ktorý predkladá ponuku (ďalej len 
„predkladateľ ponuky“) na predmet zákazky „doplní OVM“ (ďalej len „predmetné verejné 



obstarávanie“) ako odpoveď na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania odoslané Ministerstvom 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky týmto čestne vyhlasujem,  
 
1. že predkladateľ ponuky sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom 

obstarávaní; konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, 
okrem predkladateľa ponuky, ktorý  

(i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní,  

(ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní a to s 
ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;  

2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nesprístupnil iným 
konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil;  

3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle 
od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, 
ktorá by sa týkala 

(i) cien,  

(ii) zámeru predložiť ponuku,  

(iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo  

(iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané 
verejné obstarávanie;  

4. že predkladateľ ponuky nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 1 až 3 
a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom 
obstarávaní;  

5. že predkladateľ ponuky vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s 
nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a predkladateľ ponuky 
uvádza v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane mien/názvov 
týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo 
dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch  1 až 3;  

 
............................................................................................................  
............................................................................................................  

 
ďalej vyhlasujem, že  
 
1. všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé, 

neskreslené a úplné,  

2. som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,  

3. som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.  
 
 

V Bratislave , dňa                             ......................................................................... 

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby 
a podpis oprávnenej osoby konať za 
uchádzača 

 


