
             Plán verejného obstarávania na rok 2014

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

1.
Centrálna licenčná 

zmluva SAP

Rámcová dohoda, ktorá zabezpečí nákup 

licencií SAP pre štátnu správu za 

zvýhodnených podmienok na roky 2015-

2018

V decembri 2014 vyprší platnosť 

Centrálnej licenčnej zmluvy na služby 

súvisiace s licenciami softvérových 

produktov SAP, ktorá umožňuje nákup 

licencií s 51%-nou zľavou oproti 

cenníkovým cenám. Pripravovaná 

rámcová dohoda má zámer vyrokovať 

rovnaké, prípadne výhodnejšie 

podmienky pre budúci nákup potrebných 

licencií SAP a štandardnej podpory

Rozpočty 

ovládaných osôb
tovar

48000000-8

 72261000-2
48

2.

Zabezpečenie 

poradenských služieb pre 

oblasť broadbandu

Zámerom je realizovať aktivity pre 

zavádzanie BB v období 2014 až 2020 

novou ambicióznejšou požiadavkou 

rýchlosti minimálne 30 Mbit/s podľa cieľov 

Digitálnej agendy pre Európu. Pre potrebu 

úspešného nastavenia všetkých parametrov 

vstupujúcich do uvedenej problematiky 

Vysútažené služby budú použité ako 

nástroj podpory pri implementácii 

Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra, prioritna os 7 v rámci 

ktorej sa bude realizovať zavádzanie 

širokopásmového internetu do bielych 

miest na Slovensku

OPII služby 72220000-3 36

3.
Poradenské sluzby pre 

implementáciu OP II 

Zámerom je vytvoriť nástroj podpory pre 

začiatok implementácie Operačného 

programu Integrovaná infraštruktára vrámci 

prioritnej osi 7 informatizácia spoločnosti pre 

nové programové obdobie 2014-2020

Vysútažené služby budú použité ako 

nástroj podpory pri riadení a 

implementácii Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, prioritna os 7 

formou poradenstva, analýz, štúdií 

uskutočniteľsnosti, resp. ďalších 

dokumentov

OPII služby 71241000-9 24

I - Nadlimitné zákazky
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

4.

Produkčné služby pre 

komunikačnú a 

informačnú kampaň OPIS 

2013-2015

Na základe súťaže návrhov: "Návrh na 

zabezpečenie komunikačných a 

informačných aktivít pre OPIS v období 

rokov 2013 – 2015" bol stanovený rozsah 

produkčných činností potrebných na 

nasedenie informačnej a komunikačnej 

kampane pre OPIS. Produkčné činnosti 

zabezpečia výrobu TV spotov, rádio spotov, 

billboardov... Uvedené činnosti budú 

vykonané v súlade s víťazným návrhom.

V súčasnosti je potrebné využit čo 

najviac marketingových nástrojov a 

dostať do popredia občanov (cieľových 

skupín) jednotlivé projekty OPIS-u ako 

nástroja na budovanie 

eGovernmentových služieba ako na 

národnej tak aj na regionálnej úrovni  v 

rokoch 2013-2015.

OPIS služby 79340000-9 24

5. ISVS FS 

Poskytovanie aplikačnej podpory a realizácii 

zmien pre informačný systém vnútornej 

správy FR SR

Obstarávanie uvedených plnení sa bude 

realizovať za účelom zabezpečenia 

kontinuálneho poskytovania podporných 

služieb k aplikačnému softvéru 

informačného systému vnútornej správy 

FR SR

rozpočet MF SR služby
72250000-2

 72260000-5
36

6. Maintenance HP SM

Zabezpečenie služieb predĺženia SW 

podpory (SW Maintenance) licencií HP 

Service Manager

Predĺženie služieb SW podpory pre 

potreby projektu ITSM2
Rozpočet MF služby 72267100-0 12

7. Maintenance IBM 
Zabezpečenie služieb obnovy SW podpory 

IBM Reinstatement (SW Maintenance)
Obnova služieb SW podpory licencií IBM Rozpočet MF služby 72267100-0 12
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

8.

Aplikačná podpora 

softvérových riešení MIS, 

ITIM, TSM

Prevádzka a služby zmien MIS, ITIM, TSM

Z dôvodu,že zmluva č. 4600000801 

„Zmluva o mimozáručnom systémovom 

servise, rozšírení funkcionality 

a systémovej podpore riešení ITIM, MIS 

a TSM“ končí 21.6.2013 je potrebné 

kontinuálne zabezpečiť služby aplikačnej 

a systémovej podpory pre MIS, ITIM 

a TSM.

Rozpočet MF služby

72253200-5, 

72261000-2, 

72260000-5

36

9.
Upgrade systému CA 

Clarity na vyššiu verziu

Upgrade systému + súvisiace aktivity s tým 

spojeným

Súčasná verzia systému nepostačuje pre 

bezproblémový chod aplikácie. CA 
Rozpočet MF služby

72421000-7

72422000-4 
12

10. ITSM2 

Poskytovanie aplikačnej podpory a 

realizácia zmenových konaní pre oblasť 

riadenia IT služieb pre FR SR

Obstarávanie uvedených plnení sa bude 

realizovať za účelom zabezpečenia 

kontinuálneho poskytovania podporných 

služieb k aplikačnej podpore pre oblasť 

riadenia IT služieb pre FR SR

Rozpočet MF služby
72000000-5

72260000-5
36
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

11.

Komplexné zabezpečenie 

služieb pre programovú 

kanceláriu OPIS a OPII

programové poradenstvo, poradenstvo pri 

procesnom riadení, poradenstvo pri 

technickom riadení a riadení IT

Zabezpečenie poradenských a 

konzultačných služieb nevyhnutných na 

realizáciu projektov v rámci programu 

OPIS, aby sa v maximálnej miere 

zabezpečilo efektívne a účelné čerpanie 

prostriedkov OPIS, zefektínvilo 

nastavenie procesov, vzájomná 

interoperabilita riešení v rámci 

realizovaných projektov

Operačný program 

Informatizácie 

spoločnosti- 

Technická pomoc

služby
71620000-0

kat. č. 12
72

12
Aplikačná podpora IS 

CEDIS

Aplikačná podpora CEDIS zahŕňa podporu 

produktívnej prevádzky - údržbu diela, 

nevyhnutné analýzy a návrhy súvisiace 

s vylepšením/modifikáciou jestvujúcich 

modulov CEDIS, ako aj vytvorenie nových 

modulov s cieľom zefektívnenia a zvýšenia 

informačnej a užívateľskej hodnoty.

Ďalší rozvoj informačného systému 

CEDIS je potrebný pre priebežné 

a kontinuálne zdokonaľovanie 

plánovacieho a monitorovacieho procesu 

v oblasti auditov a kontrol prostriedkov 

EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci zo 

zahraničia.

cca. 68% z 

prostriedkov EÚ 

(OPTP) a 32% z 

prostriedkov ŠR.

služby

72260000-5 

72261000-2 

 72212000-4 

12

13
Konsolidácia dátovej sály 

MF SR

Nákup diskových polí, Rozšírenie počtu 

serverov, upgrade z verzie vSphere klienta 

5.0 na verziu 5.5, Blade shasy a posilnenie 

virtualizácie

Z dôvodu zvýšenia redundancie 

prevádzky a nárastu objemu dát 

prevádzkovaných IS

Rozpočet 

ministerstva

Tovary a 

služby

30211000-1 

30233130-1 

30233190-9 

48219700-3 

12
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

14
CA Clarity nákup + 

podpora

Zabezpečenie nových licencií Clarity pre 

potreby programu OPIS s ročnou podporou 

+ Zabezpečenie služieb technickej podpory 

pre existujúce licencie Clarity pre potreby 

programu OPIS

Navýšenie počtu licencií z dôvodu 

pribudajúcich prijímateľov programu 

OPIS + Predĺženie služieb SW podpory 

pre existujúce licencie

Rozpočet MF služby
48331000-7 

72267100-0 
12

15 Náplne do tlačiarní k PC 

Dodávka originálnych náplní do tlačiarní k 

osobným počítačom vrátane služieb 

spojených s dodaním tovaru

Ukončenie platnosti aktuálnej  zmluvy 633 006 011 21 tovar 30125100-2 36

16 Letenky na ZPC a TPC
Zabezpečovanie leteniek na zahraničné 

pracovné cesty a tuzemské pracovné cesty

Zabezpečovanie leteniek na  zahraničné 

pracovné cesty a tuzemské pracovné 

cesty z dôvodu nevýhodnosti súčasnej 

zmluvy

07401-111, 631 

002 - 011 21
služby 60440000-4 36

17

Zmluva o poskytovaní 

súkromných bezpeč. 

služieb

Strážna služba objektov úradu MF SR na 

Štefanovičovej a Kýčerského ulici

Zabezpečenie objektov, majetku a tiež 

bezpečnosti zamestnancov MF SR 

07401-111, 637 

005 011 21
služby 79710000-4 36

18
Dodávka a výmena 

podlahovej krytiny

Dodávka a výmena  podlahovej krytiny v 

kancelárskych, obslužných, skladových a 

spoločných verejných priestoroch budovy 

MFSR, odstránenie starej podlahovej 

krytiny,   vyrovnanie podlahových 

nerovností, odvoz a likvidácia odpadu a 

inštalácia novej podlahovej krytiny.

Na základe potrieb a požiadaviek 

jednotlivých útvarov z dôvodu 

opotrebenia a poškodenia jestvujúcich 

podlahových krytín

07401-111; 633 

001-011 21
tovar 44112200-3 36
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

19

Poskytovanie 

telekomunikačných 

služieb mobilného 

operátora

Poskytovanie služieb mobilného operátora 

vo forme virtuálnej privátnej siete alebo 

alternatívy

Potreba zabezpečenia mobilných 

komunikačných služieb vo forme 

hlasových aj dátových služieb

07401, 632003-

01121
služby 64212000-5 36

20

Klimatizácia priestorov a 

budov MF SR 

(Kýčerského a 

Štefanovičova)

 Predmet zákazky sa týka vypracovania 

projektovej dokumentácie, zadanej na 

základe rozhodnutia investičného zámeru, 

ktorý bude vychádzať z výhodnejšej 

alternatívy predložených              štúdií. Ide 

o klasické plošné klimatizovanie priestorov 

alebo klimatizovanie na princípe stropného 

chladenia.Predpokladané náklady na 

realizáciu investičnej akcie: 1 000 000 - 1 

500 000 Eur.

Účelom je zlepšenie pracovných 

podmienok a zvýšenie pracovného 

výkonu zamestnancov MF SR; v 

súčasnosti sú inštalované klimatizačné 

jednotky len u riadiacich zamestnancov, 

vybudovaním celoplošného 

klimatizovania sa zlepšia mikroklimatické 

podmienky pracovísk všetkých 

zamestnancov MF SR a to ako v letných 

tak i v zimných mesiacoch;

07401-111, 717 

003 011 21
služby 71321200-6 12

21

Úprava informačného 

systému pre systém štátnej 

pokladnice v nadväznosti na 

zmenu technologickej 

platformy

Predmetom zákazky bude migrácia aplikácií 

tvoriacich IS SSP zo súčasnej PA RISC 

technologickej platformy na novú technológiu, 

súčasťou čoho bude aj konsolidácia aplikačnej a 

databázovej vrstvy. Súčasťou prác bude tiež 

zosúladenie prístupov k aplikáciám v súlade 

s novým konceptom / upgrade komunikačno-

technickej architektúry v DataCentre, kde bude 

potrebné zabezpečiť inovované používateľské 

rozhranie aplikácií pre Internet Explorer 9, atď. 

Súčasťou plnení by mala byť tiež úprava 

rozhraní IS SŠP zahŕňajúca konsolidáciu 

spracovania PI správ. Zmenou by malo zároveň 

dôjsť k zefektívneniu využívania alokovaných 

technologických a aplikačných zdrojov.

Technologická infraštruktúra pre IS SŠP bola 

dodaná a implementovaná v roku 2003 

s doplnením v roku 2005. Od týchto rokov 

systém viac menej beží v nezmenenej 

podobe. Pomaly viac ako 10-ročná 

infraštruktúra dnes už nespĺňa výkonnostné 

požiadavky existujúcich aplikácií 

(transakčných systémov ako aj súvisiacej 

integračnej platformy pre komunikáciu 

systémov pokladnice a externých 

informačných systémov). Vzhľadom na to, že 

v roku 2014 sa predpokladá nahradenie 

súčasnej technologickej platformy IS SŠP 

novou bude nevyhnutné prispôsobiť aj 

súčasné aplikačné prostredie, vykonať jeho 

optimalizačné nastavenia ako aj 

zmodernizovať niektoré jeho časti.    

Rozpočet 

ministerstva (Program 

0740601, EK: 711003

služby 72261000-2 12
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

22

Rozšírenie nadrezortného 

ekonomického informačného 

systému o nové okruhy 

Predmetom zákazky bude rozšírenie 

nadrezortného ekonomického informačného 

systému (IS ESO) o nové účtovné a finančné 

okruhy, ktoré budú nastavené za účelom 

podpory spracovania ekonomickej agendy pre 

ďalšie ústredné orgány štátnej správy s cieľom 

postupného dobudovania centrálneho 

unifikovaného ekonomického systému štátu. 

Súčasťou zákazky bude tiež dodanie plnení za 

účelom vzniku súvisiaceho centra metodickej 

a procesnej podpory.

Ministerstvo financií SR bolo oficiálne 

oslovené viacerými vrcholovými 

predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej 

správy s požiadavkami na zapojenie sa do 

nadrezortného ekonomického informačného 

systému (IS ESO), v rámci ktorého MF SR 

poskytuje pre viacero rozpočtových kapitol 

funkcionalitu pre podporu správy 

ekonomickej agendy. Z dôvodu špecifickosti 

vybraných procesov na ostatných kapitolách 

je potrebné zabezpečiť úpravy IS ESO 

a vykonať jeho nastavenia, aby bolo možné 

jeho použitie pre dodatočné rezorty / 

organizácie.

Rozpočet 

ministerstva

(Program 0740406, 

EK: 711003)

Pozn.: Významná 

časť výdavkov bude 

do programu 

doplnená, resp. bude 

krytá formou 

rozpočtových 

opatrení z iných 

kapitol 

služby 72261000-2 18

23

Zabezpečenie 

centrálneho výberu, 

evidenciu a zúčtovanie 

správnych a súdnych 

poplatkov 

prostredníctvom systému 

eKolkov cez 

prevádzkovateľa systému

Predmetom zmluvy je záväzok 

Prevádzkovateľa systému zabezpečiť pre 

MF SR vedenie centrálnej evidencie 

poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho 

rozpočtu a sú zúčtované prostredníctvom 

služby E-kolok. V rámci centrálneho 

systému evidencie poplatkov je 

Prevádzkovateľ systému povinný pre MF 

SR zabezpečiť výber súdnych a správnych 

poplatkov, ich evidenciu, spracovanie, 

zúčtovanie a prevod do štátneho rozpočtu a 

plnenie ďalších povinností dohodnutých v 

Zmluve. 

MF SR ako ústredný organ štátnej 

správy pre oblasť daní a poplatkov vedie 

centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú 

príjmom štátneho rozpočtu, 

prostredníctvom Prevádzkovateľa 

systému v zmysle § 19gb zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov a §18cb 

zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych 

poplatkoch a poplatku za výpis z registra 

trestov v znení neskorších predpisov. V 

zmysle týchto ustanovení je 

prevádzkovateľom systému právnická 

osoba so 100 % majetkovou účasťou 

štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, 

výmenu a odkupovanie kolkových 

známok podľa zákona č. 264/2008 Z. z. o 

kolkových známkach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov od 1. decembra 

2013. 

štátny rozpočet služby

79220000-2 

75111100-8 

72322000-8 

120
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

24

Rozvoj centrálneho 

konsolidačného systému 

verejnej správy

Predmetom obstarania bude úprava centrálneho 

konsolidačného systému (CKS) verejných 

financií s cieľom jeho ďalšieho rozvoja jednak 

v oblasti jeho rozšírenia o nové okruhy zberu dát 

od subjektov verejnej správy ako aj v oblasti 

zosúladenia dátových zdrojov, spôsobu zberu 

a ukladania dát od subjektov súhrnného celku 

pre účely výkazníctva a konsolidácie Ministerstva 

financií SR.

Zadanie vychádza z narastajúcich 

legislatívnych požiadaviek majúcich vplyv na 

zber údajov od  organizácií štátnej správy 

a územnej samosprávy z hľadiska budovania 

centrálnych registrov, ako aj z hľadiska 

účtovnej konsolidácie a súhrnnej závierky 

verejnej správy. Postupným zapojením celej 

verejnej správy do CKS bude umožnené 

zabezpečiť zjednotenie zberu a spracovania 

údajov na centrálnej úrovni a tým vyššiu 

efektivitu zberu údajov, zavedenie lepších 

kontrol, odstránenie duplicít, ako aj 

potenciálnych nekonzistencií.

Rozpočet 

ministerstva

(Program 0740409, 

EK 711003

služby 72261000-2 24

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

1.

Meranie indikátorov OP 

Integrovaná infraštruktúra 

(PO 7Informatizácia 

spoločnosti) v biznis 

segmente, populacií SR a 

iných indikovaných 

segmentoch

Meranie presne špecifikovaných 

ukazovateľov OP Iintegrovaná infraštruktúra 

(Prioritná os 7 Informatizácia spoločnosti) 

formou kvantitatívneho prieskumu v 

relevantných segmentoch 

Monitoring hodnôt indikátorov 

definovaných v OP II, ako ukazovateľov 

napĺňania cieľov OP v sledovaných 

oblastiach v časovom intervale pre účel 

zhodnotenia a možnosti komparácie 

vývoja indikátorov v čase.

Projekt bude 

refundovaný z 

prostriedkov EÚ (OP 

II).

služby 72310000-1 6

2.

Poskytovanie služieb 

podpory centrálneho 

metainformačného 

systému verejnej správy a 

modifikácií funkcionalít 

systému

a) Služby podpory systému: profylaktika a 

riešenie chýb a nedostatkov. 

b) Služby spojené s modifikáciami 

funkcionalít systému

MF SR je správcom MetaIS. Potreba 

zabezpečiť jednoročnú podporu funkčnej 

a spoľahlivej prevádzky MetaIS a 

vymenovaných modifikácií systému po 

5.11.2014.  

074040F služby 72253200-5 12

II - Podlimitné  zákazky
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

3.

Školenia pre 

zamestnancov SORO 

OPIS

Predmetom zákazky je poskytovanie 

vzdelávania  pre zamestnancov SORO 

OPIS  v projektovom manažmente podľa 

štandardu  Prince2, IPMA

Nutnosť zvyšovania kvalifikácie, 

praktických zručností a vedomostí 

účasťou na školeniach, seminároch, 

workshopoch, konferenciách, 

sympóziách, pracovných poradách, 

výboroch a rokovaniach v programovom

OPIS služby 80511000-9  12

4
Aplikačná podpora pre 

Správu registratúry

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb 

pre podporu prevádzky, správu 

infraštruktúry a monitoring zariadení 

výpočtovej techniky pre Správu registratúry 

a súvisiacich aplikácií na báze Lotus 

Domino

Z dôvodu blížiaceho sa ukončenia 

zmluvy č. 2013128202 „Zmluva 

o poskytovaní služieb prevádzkového 

typu“ je potrebné kontinuálne zabezpečiť 

služby aplikačnej podpory pre Správu 

registratúry a súvisiacich aplikácií na 

báze Lotus Domino.

07401 EK - 

635009, 637004, 

637005

služby  72261000-2 9

5 Právny potrál EPI Prístup do právneho portálu epi.sk

Dôvodom obstarávania zákazky je 

potreba zabezpečiť okamžitý prístup ku 

komplexným legislatívnym a právnym      

informáciám, ktoré sú  potrebné na 

plnenie úloh zamestnancov MF SR. 

Rozpočet 

ministerstva
služby 72253000-3 12

6

Riadenia kontinuity 

činností BCM (Business 

Continuity Management)

Riadenia kontinuity činností (BCM) je 

systematická príprava organizácie na 

zvládanie krízových situácií a zabezpečenie 

funkčnosti a dostupnosť životne dôležitých 

funkcií

Plnenie legislatívnych požiadaviek 

definovaných vo výnose MF SR č. 

312/2010 o štandardoch ISVS 

Rozpočet 

ministerstva7401
služby 72000000-5 6

7

Aktualizácia 

Bezpečnostného projektu 

na ochranu osobných 

údajov 

Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a 

spôsob technických, organizačných a 

personálnych opatrení potrebných na 

minimalizovanie rizík pôsobiacich na 

informačný systém z hľadiska narušenia 

jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

Splnenie legislatívnych požiadaviek 

definovaných v Zákone č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov.

Rozpočet 

ministerstva7401
služby 72222100-8 4
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8

Systém vzdelávania v 

oblasti bezpečnostného 

povedomia"

Systém vzdelávania v oblasti 

bezpečnostného povedomia" - zavedenie 

vzdelávacieho programu napr. na báze e-

learningového nástroja

Plnenie legislatívnych požiadaviek 

definovaných vo výnose MF SR č. 

312/2010 o štandardoch ISVS 

Rozpočet 

ministerstva7401
služby 75121000-0 6

9

Súbor aktivít a opatrení 

určených na základe 

rozhodnutia 

Bezpečnostného výboru 

Ministerstva financií 

Slovenskej republiky

Súbor aktivít a opatrení určených na 

základe rozhodnutia Bezpečnostného 

výboru Ministerstva financií Slovenskej 

republiky

Plnenie legislatívnych požiadaviek 
Rozpočet 

ministerstva7401
služby 79417000-0 12

10

Poradenské služby 

v oblasti Informačnej 

bezpečnosti

Poradenské služby v oblasti Informačnej 

bezpečnosti

Zabezpečenie poradenských a 

konzultačných služieb nevyhnutných na 

realizáciu projektov v rámci riadenia 

informačnej bezpečnosti MF SR, aby sa 

v maximálnej miere zabezpečilo 

efektívne a účelné čerpanie 

rozpočtových  prostriedkov a následne 

zefektívnila realizácia projektov.

Rozpočet 

ministerstva7401
služby 79417000-0 12

11 Výmena turniketov Výmena turniketov
Turnikety sú morálne a technicky 

zastaralé, dochádza k častým výpadkom

rozpočet 

ministerstva
tovar/služby

30216200-8 

30232000-4 
12
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Trvanie 

zmluvy / RD 
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12
Anet dochádzkový 

systém
Dochádzkový systém Z dôvodu končiacej zmluvy

Rozpočet 

ministerstva
služby

72000000-5 

72260000-5 
48

13
Dokumentácia pre 

zálohovanie IS

Vypracovanie dokumentácie pre plánn 

zálohovania a obnovy prevádzky IS

Plnenie legislatívnych požiadaviek 

definovaných vo výnose MF SR č. 

312/2010 o štandardoch ISVS 

Rozpočet MF služby 72900000-9 12

14

Zabezpečenie jazykového 

vzdelávania v anglickom  

jazyku pre sekciu auditu a 

kontroly

Predmetom zákazky je obstaranie pravidelnej 

výučby anglického jazyka pre  oprávnených 

zamestnancov sekcie auditu a kontroly MF SR, 

ktorí sa podieľajú na činnosti orgánu auditu 

(OA).. Ide o špecializovanú výučbu zameranú na 

oblasť financií, práva a súvisiacu terminológiu 

v oblasti auditu fin. nástrojov EÚ a ostatných fin. 

nástrojov. Súčasťou predmetu zákazky budú aj 

špecifické znalosti spojené s prípravou na 

pracovné rokovania a odborné komunikačné 

zručnosti v rámci rokovaní na úrovni EÚ 

inštitúcií. Kurzy budú organizované formovou 

skupinovej ako aj individuálnej výučby, a to 

v predpokladanom rozsahu 1,5 hod. (skupiny), 

resp. 60 min. (individuálne) za týždeň.

Na základe nutnosti vykonávania pracovnej 

činnosti zamestnancov OA spojenej s 

agendou EÚ, vrátane vypracovávania 

dokumentov v anglickom jazyku, 

zastupovania SR prostredníctvom aktívnej 

účasti na pracovných skupinách, seminároch 

a konferenciách v štátoch EÚ, vzniká 

naliehavá potreba prehlbovať jazykovú 

úroveň zamestnancov OA. Zákazka má 

prispieť k prehlbovaniu jazykových zručností 

zamestnancov za účelom vykonávania 

pracovných činností v rozsahu požadovanom 

kritériami legislatívy SR a EÚ za účelom 

kvalifikovaného vypracovávania materiálov, 

ako aj reprezentovania SR na 

medzinárodných fórach. Zároveň sa prispeje 

k stabilizácií pracovníkov prostredníctvom 

možnosti zvyšovania kvalifikácie, praktických 

zručností a vedomostí účasťou na 

seminároch, konferenciách, sympóziách, 

pracovných poradách, výboroch  v členských 

štátoch EÚ.

prvok 074030F -  

projekt OP Technická 

pomoc  č. 

22220220017 

„Zabezpečenie 

zvyšovania 

odbornosti a 

kvalifikácie 

zamestnancov 

Orgánu auditu 

podieľajúcich sa na 

implementácii 

prostriedkov ŠF a KF 

2012 – 2015“

služby 80580000-3 18
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15

Organizačné zabezpečenie 

23. stretnutia  

Homologickej skupiny

Predmetom obstarávania budú služby v rámci 

organizačného  zabezpečenia 23. stretnutia 

Homologickej skupiny (HS), ktoré sa uskutoční 

v dňoch 22-23. septembra 2014 v Bratislave. 

Organizátorom stretnutia je MF SR ako orgán 

auditu pre oblasť štrukturálnych fondov (ŠF). 

V rámci predmetu zákazky bude potrebné 

zabezpečiť ubytovacie služby pre cca 150 

zahraničných hostí na 3 noci, miestnu dopravu, 

stravovacie služby (catering) v rámci programu 

HS pre cca 180 osôb,  prenájom konferenčných 

priestorov a zabezpečenie technického 

vybavenia na tlmočenie,  prípadne inej audio-

vizuálnej techniky.

Stretnutie Homologickej skupiny, predstavuje 

medzinárodné fórum pre zdieľanie vedomostí 

a skúseností medzi zástupcami národných 

kontrolných orgánov členských štátov EÚ 

a útvarov  EÚ pre kontrolu a audit 

štrukturálnych fondov (zástupcovia EK a 

EDA). Hlavným cieľom tohto stretnutia, ktoré 

je každoročne organizované v inom členskom 

štáte EÚ, je zlepšenie koordinácie audítorskej 

činnosti a zdieľanie výsledkov auditu v oblasti 

ŠF medzi EK a  členskými štátmi EÚ. 

Ostarávanie je potrebné na zabezpečenie 

tohto stretnutia, pričom jednotlivé požiadavky 

v rámci organizácie vyplynú z rozpočtu na 

túto akciu, ktorý bude schválený zo strany 

EK, zo samotných požiadaviek EK 

vychádzajúcich z minimálnych štandardov 

(najmä požiadavky na tlmočnícke zariadenia 

a ubytovacie služby), ako aj z Grantovej 

dohody, ktorá bude uzavretá medzi EK a SR 

zastúpenou MF SR.

Miera 

spolufinancovania zo 

strany SR 

predstavuje 20% 

z priamych výdavkov 

na organizáciu 

stretnutia, pričom po 

započítaní 

nepriamych výdavkov 

(napr. DPH) 

predstavuje miera 

spolufinancovania SR 

cca 30-35% 

z celkových 

výdavkov. 

  Odhadovaná miera 

spolufinancovania zo 

strany EK formou 

grantu tak 

predstavuje cca  65-

70% z celkových 

výdavkov.

služby

55110000-4

55300000-3

60170000-0

55120000-7 7

16

Individuálne odborné 

vzdelávanie pre 

vrcholových manažérov 

MF SR - 2015, 2016

Individuálne odb. vzdelávanie vrcholových 

manažérov bude zamerané na prípravu na 

predsedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016 a 

na odbornú. problematiku v závislosti od 

odborného zamerania účastníka

Vrcholoví manažéri sa aktívne 

zúčastňujú na stretnutiach pracovných 

skupín a ďalších oficiálnych aktivitách, 

na ktorých je nutné reprezentatívne 

vystupovanie v odbornej angličtine. 

štátny rozpočet služby 80510000-2 24

17
Náplne do 

fotokopírovacích strojov

Dodávka originálnych náplní do 

fotokopírovacích strojov, vrátane služieb 

spojených s dodaním tovaru

Ukončenie platnosti aktuálnej  zmluvy 633006 11 21 tovar 30125120-8 36
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18

Rekonštrukcia fasády 

budov MFSR 

(Kýčerského a 

Štefanovičova)

Predmetom zákazky bude I. etapa 

kompletnej rekonštrukcie fasády, vrátane jej 

zateplenia a výmeny niektorých okien. 

Plánovaná zákazka sa týka objektu ul. 

Štefanovičova. Ostatné budovy budú 

predmetom rekonštrukcie v roku 2015.

Súčasná fasáda budov je poškodená, 

dochádza k rozpadu omietky a 

povrchových úprav, obvodové múry 

nespĺňajú tepelno-izolačné vlastnosti, 

dochádza k úniku tepla a 

nehospodárnemu vynakladaniu 

finančných prostriedkov; po realizácii sa 

predpokladá energetická úspornosť 

budovy na úrovni 30-40%

07401-111, 717 

002 -011 21
stavebné práce 45213150-9 12

19

Rekonštrukcia 

horúcovodnej prípojky pre 

MF SR - havarijný stav

Rekonštrukcia a zvýšenie prevádzkovej 

spoľahlivosti jestvujúcej horúcovodnej 

prípojky; zvýšenie prevádzkovej 

spoľahlivosti, zníženie tepelných strát 

prípojky a náročnosti na prevádzku

Z dôvodu častej poruchovosti, morálnej 

zastaranosti a fyzickej opotrebovanosti je 

potrebná kompletná rekonštrukcia 

horúcovodnej prípojky pre MF SR; 

rekonštrukciou nedôjde k zmene 

užívania a nebude zvýšená prevádzková 

kapacita, dôjde k výmene poruchového 

potrubia dimenzie DN 100 za nové s 

vyššou prevádzkovou spoľahlivosťou.

07401-111, 717 

002 -011 21
stavebné práce 45232140-5 12

20
Rekonštrukcia výťahu 

Kýčerského

Komplexná rekonštrukcia výťahu vrátane 

výťahovej šachty, prebudovanie dvoch 

existujúcich malých výťahov na jeden 

veľkokapacitný výťah, ktorý by umožňoval 

prepravu imobilných osôb

Potreba zabezpečenia prepravy 

imobilných osôb v budove MF SR, keďže 

v budove na ulici Štefanovičova a 

Kýčerského sa nenachádza výťah, ktorý 

by umožňoval pohyb imobilných osôb v 

budove v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi

07401-111, 131, 

717 002 011 21
stavebné práce 50750000-7 12

21

Rekonštrukcia 

vodovodných a 

kanalizačných stúpačiek - 

Kýčerského

Rekonštrukcia vodovodných  a 

kanalizačných stúpačiek, vrátane 

projektovej dokumentácie v budove úradu 

MF SR na ulici Kýčerského

Účelom stavebných úprav je výmena 

poškodených a upchatých pôvodných 

stúpačiek kanalizácie a vodovodu, čím 

sa dosiahne lepšia hospodárnosť 

prevádzky zariadení. Rekonštrukciou a 

výmenou obkladov, dlažieb a sanity v 

hygienyckých zariadeniach sa splní 

požadovaný štandart pre budovy určené 

širokej verejnosti.

07401-111, 717 

003 - 011 21
stavebné práce 45330000-9 12
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22 Rekonštrukcia garáží

Rekonštrukcia garáží v objekte MF SR 

spočívajúca v úprave podláh, vrátane 

montážnych jám, garážových dverí, strechy 

a elektriny.

Rekonštrukčné práce na garážach z 

dôvodu zabezpečenia štandardnej 

bezpečnosti. Havarijný stav 

07401-111, 717 

002 011 21
stavebné práce 45262690-4 12

23
Rekonštrukcia výťahu 

Páternoster

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu 

obehového výťahu páternoster typ E. Ide o 

výmenu strojových častí výťahovej šachty, 

vstupných portálov a kabín výťahu. I. etapa 

projektová dokumentácia

Rekonštrukcia sa realizuje v súlade s 

pamiatkovým zákonom č. 49/2002 Z.z. o 

udržovaní technických zariadení v 

nehnuteľnostiach evidovaných v 

pamiatkovej zóne.

 07401-111, 

717002 -  011 21
služby 71320000-7 12

24
Nákup dopravných 

prostriedkov

Obstaranie mikrobusu za účelom prepravy 

zamestnancov

Vozový park MF SR je súčasťou 

plánovania jeho obnovy vo väzbe na vek, 

opotrebenie, počet najazdených km a 

nákladov na prevádzku. Pôvodný 

mikrobus je z r. 1998

 07401-111, 

714001 -  011 21
tovar 134115200-8 12

25

Revízie elektrických 

zariadení a rozvádzačov 

(Kýčerského a 

Štefanovičova) 

Pravidelné revízie a kontroly elektrických 

zariadení v súlade s všobecne záväznými 

právnymi normami a technickými normami

Na základe záverov revíznej správy
07401 - 111, 637 

004 - 011 21
služby 50711000-2  1

26
Revízie prenosných 

elektrických zariadení 

Pravidelné revízie a kontroly elektrických 

zariadení v súlade s všobecne záväznými 

právnymi normami a technickými normami

Na základe záverov revíznej správy
07401 - 111, 637 

004-011 21
služby 50532000-3 5
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27

Zmluva o kontrolnej 

činnosti a pozáručnom 

servise systému EPS 

kategória A 

Predmetom zákazky bude kontrola 

inštalovaného zariadenia EPS, ktoré slúži k 

samočinnému a manuálnemu vyhlasovaniu 

požiaru, ktorý by mohol vzniknúť v 

priestoroch, kde sú hlásiče nainštalované. V 

rámci servisu systému budú vykonané 

funkčné skúšky všetkých nainštalovaných 

zariadení a chodu prístrojov na náhradný 

zdroj

Povinnosť pravidelnej kontroly  EPS  

(mesačná, kvartálna, ročná kontrola). V 

súčasnosti je zabezpečená kontrola EPS 

objednávkou do 03/2014.

07401-111 635 005 služby 50413200-5 36

28

Oprava a údržba 

osobných motorových 

vozidiel

Vykonávanie pozáručných opráv a údržby 

služobných motorových vozidiel 

Potreba pravidelných servisných 

prehliadok a vykonávania opráv 

služobných osobných motorových 

vozidiel na ministerstve

07401-111, 631 

002 - 011 21
služby 50112000-3 36

29 Kancelársky nábytok
Dodávka kancelárskeho nábytku vrátane 

služieb spojených s dodaním tovaru

Obnova kancelárskeho nábytku, na 

základe potrieb a požiadaviek 

jednotlivých útvarov z dôvodu 

opotrebenia,poškodenia a straty 

funkčnosti existujúceho kancelárskeho 

nábytku.

633 007 011 21 tovar 39130000-2 36

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

III - Zákazky do limitov stanovených v zákone (§ 9 ods. 9 v spojení s § 155m ods. 13 zákona o VO)
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

1.

Monitoring spokojnosti, 

znalosti, využívania a 

postojov populácie SR a 

biznis sektora k 

eGovernment službám

Zákaznícky prieskum spokojnosti občanov a 

užívateľov a biznis segmentu s vybranými 

elektronickými službami verejnej správy, 

zaistenie kontinuity doteraz sledovaných 

ukazovateľov a indexov.

Zákaznícky prieskum je dôležitým 

každoročným interaktívnym nástrojom 

rezortu  s koncovými zákazníkmi v 

sledovaných segmentoch, ktorých 

spokojnosť je jedným z cieľov MF SR. 

Zisťovanie spokojnosti a postojov 

občanov a biznis sektora k aktualnej 

situácií a vývoja eGov problematiky je 

výnimočným nástrojom systematického 

sledovania kvality e-služieb VS a 

informatizácie spoločnosti z pohľadu 

adresátov týchto služieb.

Rozpočet 

ministerstva

074040F
služby 72310000-1 6

2.

Meranie národných 

indikátorov v biznis 

segmente, populácií SR a 

iných indikovaných 

segmentoch pre oblasť 

informatizácie 

spoločnosti, focus groups 

a analýzy výsledkov.  

Kvantitatívny a kvalitatívny prieskum v 

stanovených segmentoch v zmysle 

dlhodobého sledovania vývoja definovaných 

ukazovateľov v oblasti informatizácie 

spoločnosti.     

Zaistenie kontinuity sledovaných 

ukazovateľov rozvoja informatizácie 

spoločnosti definovaných na národnej 

úrovni 

Rozpočet 

ministerstva

074040F
služby 72310000-1 12

3.
Omnibusy, monitoring, 

online prieskumy.   

Prieskumy zadané na základe ad hoc  

požiadavky zadávateľa v oblasti riešenia 

aktuálnych tém eGovernmentu, spôsoby 

riešenia budú navrhované v zmysle 

naplnenia očakávaní od projektov v 

definovaných segmentoch a so zreteľom na 

zložitosť riešených otázok.  

V súvislosti s potrebou okamžitých 

odpovedí pri riešení strategických 

nadstavení v oblasti riešenia eGov je 

potrebné v priebehu roka zodpovedať 

aktuálne ad hoc otázky, ktoré nie je 

možné získať z komerčných alebo inak 

dostupných štatistických zisťovaní..   

Rozpočet 

ministerstva

074040F
služby 72310000-1 12

4.

Vzdelávací program 

projektového 

manažmentu podľa 

metodiky Prince2

Zabezpečenie vzdelávania v oblasti 

strategického riadenia IT projektov v 

kompetencií MFSR na základe metodiky 

PRINCE2, cca 5 ľudí

Vzdelanostný rozvoj zamestnancov 

OSIS 

Rozpočet 

ministerstva

074040F
služby 80340000-9 4
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

5.
Monitoring štandardov 

pre ISVS

Vykonanie monitoringu štandardov 

z pohľadu funkcionality webových sídiel, 

obsahu webových sídiel, používania 

súborov a názvoslovia elektronických 

služieb.

Plnenie povinností stanovených 

zákonom č. 275/2006 Z.z. o 

informačných systémov verejnej správy 

(výnos MF SR č. 312/2010 o 

štandardoch o ISVS)

Rozpočet 

ministerstva

074040F
služby 72330000-2 7

6.

Monitoring webových 

stránok z hľadiska 

prístupnosti (štandard 

W3C)

Monitoring štandardov z pohľadu 

prístupnosti webových stránok (štandard 

W3C)

Plnenie povinností stanovených 

zákonom č. 275/2006 Z.z. o 

informačných systémov verejnej správy 

(výnos MF SR č. 312/2010 o 

štandardoch o ISVS)

Rozpočet 

ministerstva

074040F
služby 72330000-2 7

7. Eviews licencie - podpora
Zabezpečenie služieb predĺženia SW podpory 

(SW Maintenance) licencií Eviews

Predĺženie služieb SW podpory - SW licencie 

sa využívajú na IFP MF SR
Rozpočet MF služby 72267100-0 12

8.  Analýzy rizík 
Analýzy rizík obsahujúcej ohodnotenie hrozieb a rizík 

vzťahujúcich sa na aktíva Úradu Ministerstva financií 

Slovenskej republiky 

Plnenie legislatívnych požiadaviek 

definovaných vo výnose MF SR č. 

312/2010 o štandardoch ISVS 

Rozpočet 

ministerstva7401
služby 72222000-7 4

9. Klasifikácia aktív

z dôvodu efektívneho riadenia a 

vyhodnocovania rizík je potrebné určiť aký 

klasifikačný stupeň aktíva. 

Vykonaná analýza zabezpečenia 

komplexnej ochrany informačných aktív 

MF SR

Rozpočet 

ministerstva7401
služby 72223000-4 4

10.  Analýzy dopadov 

Pre efektívne riadenie IB a najmä 

manažovanie rizík je kľúčovým 

predpokladom vykonanie  analýzy dopadov

Vykonaná analýza zabezpečenia 

komplexnej ochrany informačných aktív 

MF SR

Rozpočet 

ministerstva7401
služby 98113000-8 6
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

11.
OCR na občianske 

preukazy
Skener občianskych preukazov

Zabezpečenie bezchybných prepisov 

potrebných informácií z OP do systému 

Anet-gate

Rozpočet 

ministerstva
tovar 30216120-3 6

12. Pamäte do blade 8GB pre IBM Server BladeCen. HS22

Zabezpečenie HW prostriedkov pre  

nasadenie systému DKS v prostredí 

dátovej sály MF SR. 

Rozpočet 

ministerstva
tovar 30233100-2 6

13

Automatizovaný systém 

právnych informácií 

(ASPI)

Automatizovaný systém právnych informácií 

poskytuje databázu právnych informácií 

s rozšírenými modulmi: Predpisy ČR, 

Literatúra a Judikatúra ČR, Komentáre, 

Výber z judikatúry a Preložená legislatíva.  

Požiadavky sekcií na vzájomnú 

prepojenosť všetkých informácií 

a neobmedzenú prácu s textom, ktorú 

poskytuje len systém ASPI. Výhodou je 

tiež on-line verzia (dostupná 

prostredníctvom internetu - jednotlivé 

prístupy môžu byť využívané 

zamestnancami odkiaľkoľvek 

(z pracoviska, ale napr. aj z domáceho 

prostredia).  

rozpočet 

ministerstva
služby 72268000-1 12

14
Pásky do páskovej 

knižnice
dátové ultrium lto5 50 ks aj čistiace 10 ks Obnova poškodených pások

Rozpočet 

ministerstva
tovar 30233120-8 6

22462000-6

79342200-5

Miera spolufinancovania 

zo strany SR 

predstavuje 20% 

z priamych výdavkov na 

organizáciu stretnutia, 

pričom po započítaní 

nepriamych výdavkov 

(napr. DPH) predstavuje 

miera spolufinancovania 

SR cca 30-35% 

z celkových výdavkov.

Predmetom obstarávania budú propagačné

služby a materiál, vrátane reprezentačných

predmetov, v rámci organizačného

zabezpečenia 23. stretnutia Homologickej

skupiny (HS), ktoré sa uskutoční v dňoch 22-

23. septembra 2014 v Bratislave. 

 Pre účastníkov stretnutia Homologickej 

skupiny ako aj v rámci samotného 

vybavenia konferenčných priestorov 

bude potrebné zabezpečiť propagačný 

materiál a služby s tým spojené.

15 Služby/tovar 6 

Obstaranie propagačných 

služieb a materiálu 

v rámci  organizačného 

zabezpečenie 23. 

stretnutia Homologickej 

skupiny
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

22462000-6

79342200-5

Miera spolufinancovania 

zo strany SR 

predstavuje 20% 

z priamych výdavkov na 

organizáciu stretnutia, 

pričom po započítaní 

nepriamych výdavkov 

(napr. DPH) predstavuje 

miera spolufinancovania 

SR cca 30-35% 

z celkových výdavkov.

Predmetom obstarávania budú propagačné

služby a materiál, vrátane reprezentačných

predmetov, v rámci organizačného

zabezpečenia 23. stretnutia Homologickej

skupiny (HS), ktoré sa uskutoční v dňoch 22-

23. septembra 2014 v Bratislave. 

 Pre účastníkov stretnutia Homologickej 

skupiny ako aj v rámci samotného 

vybavenia konferenčných priestorov 

bude potrebné zabezpečiť propagačný 

materiál a služby s tým spojené.

Pre účastníkov stretnutia Homologickej 

skupiny bude potrebné zabezpečiť 

cateringové služby v rámci dvoch 

oficiálnych večerí, ktoré nebudú 

súčasťou služieb zabezpečovaných 

spolu s ubytovacími a konferenčnými 

službami pre toto podujatie.

15 Služby/tovar 6 

16

Zabezpečenie cateringu 

v rámci organizačného 

zabezpečenie 23. 

stretnutia Homologickej 

skupiny

Predmetom obstarávania budú stravovacie 

služby v rámci dvoch oficiálnych večerí, 

ktoré budú zorganizované pre účastníkov 

23.stretnutia Homologickej skupiny.

5Služby

Miera spolufinancovania 

zo strany SR 

predstavuje 20% 

z priamych výdavkov na 

organizáciu stretnutia, 

pričom po započítaní 

nepriamych výdavkov 

(napr. DPH) predstavuje 

miera spolufinancovania 

SR cca 30-35% 

z celkových výdavkov. 

Odhadovaná miera 

spolufinancovania zo 

strany EK formou grantu 

tak predstavuje cca  65-

70% z celkových 

výdavkov

55300000-3

Obstaranie propagačných 

služieb a materiálu 

v rámci  organizačného 

zabezpečenie 23. 

stretnutia Homologickej 

skupiny
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

17

Celoročná odborná 

údržba a rekultivácia 

vegetabílie

Celoročná odborná údržba a rekultivácia 

vegetebilie vo vnútorných a v priľahlých 

vonkajších priestoroch MF SR

Dôvodom na zabezpečenie obstarania 

zákazky je potreba vyplývajúca z nutnosti 

ochrany zdravia osôb, presvetlenia 

priestorov kancelárií, ochrany fasády 

budov a okien.

07401-111, 637 

004 011 21 
služby 77300000-3 24

18 Relaxačné centrum

Zakúpenie vybavenia do relaxačného centra 

na ministerstve zamerané na prevenciu 

kardiovaskulárnych ochorení, vrátane 

opravy resp. výmeny poškodeného 

existujúceho vybavenia hygienických a 

sociálnych zariadení. 

Potreba dobudovania relaxačného centra 

na ministerstve v rámci starostlivosti o 

zamestnancov a vytvárania priaznivých 

pracovných podmienok pre zdravie  

zamestnancov, hlavne v oblasti 

prevencie pred srdcovocievnymi 

chorobami, možnosť aktívneho oddychu.

07401-111; 633 

001-011 21
tovar 37420000-8 12

19
Priebežné maľovanie a 

natieranie 

Maliarske a natieračské práce pre potreby 

MF SR

Zabezpečenie maliarskych a 

natieračských prác pre potreby MF SR

07401-111, 635 

006 - 011 21
stavebné práce 45442100-8  24

20
Poskytovanie služieb 

OPP, BOZP

Komplexné zabezpečovanie odborných prác 

a poradenskej činnosti v oblasti bezpečnosti 

práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

pred požiarmi a zabezpečenie metodickej, 

školiacej, výkonnej a kontrolnej, ako aj 

ďalšie činnosti v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 

požiarmi. Predmetom obstarávania bude 

tiež vykonávanie pravidelných revízií 

hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, 

tlakových nádob a plynových zariadení.

Potreba zabezpečenia odborných a 

poradenských služieb vrátane školení v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a ochrany pred požiarmi.

07401-111, 637 

004 011 21 
služby 71317200-5 36
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čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania 

zákazky

Zdroj 

financovania

Tovar/služby/s

tav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

21 Servis klimatizácie

Pravidelné preventívne prehliadky a 

pozáručné opravy klimatizačných jednotiek 

a vzduchotechnických zariadení

Pravidelné preventívne prehliadky a 

pozáručné opravy klimatizačných 

jednotiek a vzduchotechnických 

zariadení (1 x ročne pred sezónou)

07401-111, 635 

005 - 011 21
služby 42510000-4 24

22

Odborné prehliadky, 

odborné skúšky a servis 

výťahov v budovách 

Ministerstva financií SR 

(budovy  Štefanovičova a 

Kýčerského).

Vykonávanie odborných prehliadok, 

odborných skúšok a servisné práce na 

výťahoch v budovách Ministerstva financií 

SR (budovy  Štefanovičova a Kýčerského).

Potreba pravidelných odborných 

prehliadok a odborných skúšok a 

následného  servisu a odstránenie 

závad. Plnenie povinností vyplývajúcich 

zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov a technických noriem

07401-111, 635 

004 - 011 21
služby 50750000-7 24

23

Oprava podlahy v 

obslužných priestoroch a 

skladoch budov MF SR

Oprava poškodenej podlahy v obslužných a 

skladových priestoroch ministerstva na 

Štefanovičovej ulici. 

Liate betónové podlahy skladových a 

obslužných priestorov sú v havarijnom 

stave, je potrebné vyrovanať povrch a 

urobiť nové podlahy. V súčanosti sú 

podlahy značne poškodené a nerovné, 

čím sa zvyšuje riziko poškodenia zdravia 

a pracovného úrazu zamestnancov, ktorý 

sa v uvedených miestach pohybujú.

07401-111, 131, 

717 002 011 21
stavebné práce 45213221-8 12
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Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
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CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 
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24

Oprava a úprava 

vchodových priestorov do 

objektov ministerstva

Opravy vonkajších vstupov do budov 

ministerstva, vrátane hlavného vchodu 

Štefanovičova.

Opravy vonkajších vstupov do budov 

ministerstva. Vstupné priestory pred 

hlavným vchodom do budovy 

Štefanovičova je čiastočne poškodený, je 

potrebná jeho úprava tak, aby vyhovoval 

nie len bezpečnostným predpisom, ale  

tiež reprezentačným účelom. Ide o 

hlavný vstup do budovy, ktorý využívajú 

návštevy vrcholných predstaviteľov a 

zahraničné návštevy. Ostatné vstupy do 

budovy sú značne poškodené a 

nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti a 

užívateľnosti.  

07401-111, 131, 

717 002 011 21
stavebné práce 45213150-9 12

25

Oprava strechy nad 

vrátnicou Kýčerského a 

spojovacou chodbou s 

ÚNMaS.

Predmetom je vypracovanie projektovej 

dokumentácie a oprava strechy nad 

vrátnicou Kýčerského, ktorá nebola 

realizovaná v rámci opravy strechy budov 

na ulici Štefanovičova a Kýčerského v 

priebehu roka 2013. Bývalá spojovacia 

chodba medzi budovou ministerstva 

Štefanovičova a ÚNMaS rovnako nebola 

opravená v rámci opravy striech hlavných 

budov.  

Strechy nad uvedenými priestormi neboli 

vymenené ani opravené pri oprave 

strechy hlavných budov. V súčasnosti 

vykazujú znaky opotrebenia a značnej 

opotrebovanosti. Strecha nad vrátnicou 

Kýčerského v prípade silného dažďa 

zateká a strecha nad spojovacou 

chodbou je rovnako opotrebovaná a 

neposkytuje dostatočné tepelnú izoláciu.

07401-111, 717 

002 011 21
stavebné práce 45261900-3 12

26 Cestovné poistenie
Cestovné poistenie zamestnancov MF SR - 

úrad 
Finančný limit zmluvy   štátny rozpočet Služby 66000000-0 36

27
Zaručený elektronický 

podpis

Zaručený elektronický podpis pre podávanie 

daňového priznania daňového subjektu MF 

SR - úrad k DPH 

Koniec platnosti certifikátu ZEP v roku 

2014
štátny rozpočet Služby 79132100-9 1

28 Tester bankoviek 
Tester bankoviek na kontrolu pravosti  inej 

meny ako EUR 
Pre účely pokladnice MF SR - úrad štátny rozpočet Tovar 30132200-5 1
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Názov predmetu                                                             
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(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
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CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 
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29

Regálové systémy do 

registratúrneho strediska 

MF SR.

Výroba, dodávka a montáž oceľových 

stacionárnych a posuvných regálov a 

koľajničiek do registratúrneho strediska MF 

SR.

Nárast počtu dokumentov ministerstva, 

najmä agendy sekcie európskych fondov 

a nutnosť uchovávať, do uplynutia lehôt 

uloženia, početné dokumenty najmä 

Centrálnej finančnej a kontraktačnej 

jednotky a fondu spoločnosti Veriteľ a. s., 

značne obmedzili úložnú kapacitu 

registratúrneho strediska. 

Z rozpočtu 

ministerstva financií
Tovar

39151100-6, 

39131100-0
1

30
Systém na ochranu 

knižného fondu

Servis a montáž elektronického 

zabezpečovacieho systému na ochranu kníh 

v študovni odbornej knižnice.

Ochrana kníh pred odcudzením.  

Súčasný systém z roku 2003 je 

zastaraný a poruchový.

Z rozpočtu 

ministerstva financií
Tovar 35121000-8 24

31

Poradenské služby v oblasti 

predchádzania sporov 

z dôvodu plánovaných 

opatrení štátu v niektorých 

regulovaných sektoroch

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných 

právnych poradenských služieb pri príprave a 

realizácii niektorých opatrení štátu v 

regulovaných odvetviach, ktoré môžu mať vplyv 

na plnenie medzinárodných záväzkov SR 

v oblasti ochrany zahraničných investícií.

Cieľom tejto zákazky je získať právneho 

špecialistu, ktorý má skúsenosti so spormi 

vznikajúcimi na základe opatrení štátu 

v štátom regulovaných odvetviach a ktorý by 

pri zavádzaní týchto opatrení poskytoval 

poradenstvo pre MF SR 

rozpočet kapitoly MF 

SR
služby 79111000-5 12

32

Prístupové práva 

k webovým portálom, ktoré 

poskytujú informačný systém 

v oblasti medzinárodných 

investičných arbitráží.  

Predmetom zákazky je získanie prístupových 

práv na webové portály, ktoré obsahujú 

informačné systémy s komplexnými informáciami 

o medzinárodných investičných arbitrážnych 

sporoch a o poradenských spoločnostiach v tejto 

oblasti.

Potreba prístupu na tieto portály z dôvodu 

zefektívnenia práce zamestnancov oddelenia 

tuzemských a medzinárodných právnych 

vzťahov. rozpočet kapitoly MF 

SR
služby 72414000-5 12

33
Zverejňovanie 

pracovných ponúk

Zverejnenie voľných 

štátnozamestnaneckých miest v 

masovokomunikačných prostriedkoch podľa 

požiadaviek sekcií

Služobný úrad MFSR podľa § 22 a § 23

zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe

má povinnosť vyhlásiť výberové konanie

a výber na obsadenie voľného miesta

v tlači alebo v iných prostriedkoch

masovej komunikácie.

štátny rozpočet služby 79 61 1000-0 24
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34

Zvyšovanie počítačových 

zručností zamestnancov    

MF SR

Počítačové vzdelávanie formou školení 

kratšieho časového rozsahu (t.j. 3 – 4 

vyučovacie hodiny) k rôznym tematickým 

okruhom programového balíka MS OFFICE  

hlavne s dôrazom na tvorbu prezentácií   

Uvedené vzdelávanie vychádza z Plánu 

vzdelávania zamestnancov MF SR na 

rok 2014

štátny rozpočet služby 80533200-1   12

35 Virtuálna aukčná sieň

Zabezpečenie prístupu do virtuálnej aukčnej 

siene a využívanie asistenčnej služby 

slúžiacej na kontrolu a prípravu e-aukcie

V zmysle § 116 zákona o verejnom 

obstarávaní je povinnosť uskutočňovať e-

aukcie pri nadlimitných zákazkách 

štátny rozpočet služby
79342410-4

24

36

Činnosť expertov 

z výskumnej sféry 

z oblasti cloud 

computingu pre 

medzinárodný výskumný 

projekt Cloud for Europe 

č. 610650 v rámci 7FP

Poskytnutie  odborných vyjadrení, posudkov 

a expertíz z oblasti cloud computingu pre 

verejnú správu v rámci koordinačnej časti 

implementácie projektu Cloud for Europe 

610650 v rámci 7FP výskumu. 

MF SR pristúpilo k projektu 7FP Cloud 

for Europe č. 610650 v nadväznosti na 

Strategický dokument pre oblasť rastu 

pre digitálnych služieb a oblasť 

infraštruktúry prístupovej siete

novej generácie.

Rozpočet 

ministerstva

074040F. Následne 

bude cena bez DPH 

refundovaná vo výške 

100 % z grantu EK 

7FP C4E.

služby
73200000-4   

72222000-7         
18
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