
* vyberie sa jedna z možností 
 

 

  PRIESKUM TRHU 

 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
 

Úradný názov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Poštová adresa Štefanovičova 5 

Mesto Bratislava PSČ 817 82 

IČO 00151742 

Kontaktná osoba Mgr. Jozef Zajíček 

e-mail  jozef.zajicek@mfsr.sk  

 
1. NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:  Zabezpečenie podpory, údržby a ďalšieho rozvoja 

portálu ministerstva 
 

1.1. Opis predmetu zákazky:   

V rámci udržateľnosti portálu ministerstva je nevyhnutné zabezpečiť udržateľnosť existujúceho riešenia, ako 

i prípadné zmeny na základe požiadaviek používateľov, a dopadu legislatívnych zmien na systém. 

Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť: 

Pravidelnú údržbu existujúceho CMS, ktorý je postavený na platforme WebJet spolu s webovým serverom 

Tomcat pre všetky nasadené prostredia. 

Je nevyhnutné zabezpečiť identifikáciu a odstránenie chýb v požadovaných SLA parametroch. 

V rámci činností na vyžiadanie budú zabezpečované drobné úpravy na základe požiadaviek používateľov, 

respektíve dopadov legislatívy, ako i zmeny funkčnosti portálu ministerstva. 

Podporný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe. 

 
2. MIESTO PLNENIA  PREDMETU ZÁKAZKY:  
Štefanovičova ul. č. 5, Bratislava, vzdialený prístup (v zmysle pravidiel na riadenie prístupu tretích strán na MFSR 
– v prílohe) 
 
3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY v eurách bez DPH: 47 320,00 
 
4. PLATOBNÉ  PODMIENKY:  Vždy za kalendárny mesiac, splatnosť  faktúr je 30 dní. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia. 
 
5. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je*: 
a) najnižšia cena (v zmysle prílohy Tabuľka pre stanovenie ceny) 
b) najlepší pomer ceny a kvality, 
c) náklady použitím postupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu 
 
6. REALIZÁCIA:  Požadovaný termín plnenia je 24 mesiacov od objednania, kde dodávateľ bude fakturovať 

mesačne na základe poskytnutých služieb a realizovaných činností, ktoré budú akceptované poverenou 
osobou zákazníka, a to začiatkom kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. 
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7. KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH VECNEJ STRÁNKY PREDMETU ZÁKAZKY:  
Mgr. Jozef Zajíček, jozef.zajicek@mfsr.sk, 02 5958 2416 

 
 
8. UPLYNUTIE  LEHOTY  NA  PREDKLADANIE   CENOVÝCH   PONÚK:  
                                          25. 10. 2019  o 10:00 hod. 
Cenová ponuka musí byť doručená písomne prostredníctvom pošty, osobne na miesto plnenia  alebo e-mailom na 
adresu:  jozef.zajicek@mfsr.sk 

Neúplná ponuka nebude hodnotená.  
Cenu uvádzajte v eurách s DPH. 
 
Cena musí byt zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane 
všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom 
DPH, upozorní v cenovej ponuke. 
Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
 

9. OSTATNÉ PODMIENKY: 
9.1. ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

a f) zákona a ktorý nie je v konflikte záujmov v zmysle § 23 zákona; úspešný uchádzač bude 
povinný verejnému obstarávateľovi pred podpisom objednávky alebo zmluvy predložiť čestné 
vyhlásenie, že nemá uložený zákaz  účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona a nie je v konflikte záujmov v zmysle § 23 zákona; 
čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene, 

9.2. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a zrušiť prieskum 
trhu; predložené ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z 
vnútornej kalkulácie verejného obstarávateľa,  

9.3. uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí s podmienkami stanovenými verejným 
obstarávateľom v rámci prieskumu trhu 

 
 
Príloha: Tabuľka pre stanovenie ceny 

Stručný opis predmetu zákazky 
Pravidlá na riadenie prístupu tretích strán na Ministerstve financií Slovenskej republiky 
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