
PRIESKUM TRHU 
Výzva na predloženie ponuky 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

Úradný názov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Poštová adresa Štefanovičova 5 

Mesto Bratislava PSČ 817 82 

IČO 00151742 

Kontaktná osoba Mgr. Janka Miltáková 

e-mail  janka.miltakova@mfsr.sk 02/5958 2014 
 
1. NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:   

 
„Nástroj určený na elektronizáciu procesu zadávania verejného obstarávania vrátane elektronických 
aukcií a dynamického nákupného systému“  

  
1.1. Opis predmetu zákazky: 

  Predmetom zákazky je:  
- dodanie softvérového systému a súvisiacich služieb na realizáciu procesu verejného obstarávania plne     

elektronizovaným spôsobom, vrátane realizácie elektronických aukcií a dynamického nákupného systému  
- poskytnutie bezpečných vzdialených prístupov cez internetové rozhranie (služba ASP), ktorá zahŕňa službu 

maintenance (hotline, správa dát, zálohovanie dát, update a upgrade) po dobu 3 rokov, 
- využívanie asistenčnej služby, ktorá zahŕňa poradenstvo v nákupných stratégiách, taktikách a riadení 

elektronickej aukcie, revíziu zadaní, kontrolu nastavenia elektronickej aukcie, administráciu a supervíziu 
elektronickej aukcie, 

-  zdieľanie SSL certifikátu pre svoju doménu, ktorý slúži k šifrovaniu toku prenášaných dát. 
 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 
2. MIESTO PLNENIA  PREDMETU ZÁKAZKY:  
    Ministerstvo financií, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
    DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 
    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
    Úrad vládneho auditu, Drieňová 34, 826 50 Bratislava 
    Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Radlinského 32, 810 05 Bratislava        
 
3. PREDPOKLADANÁ CENA v eurách bez DPH:   
     25 000,- EUR bez DPH  (30 000,- EUR s DPH) 
 
4. PLATOBNÉ  PODMIENKY:   
    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: 

- najnižšia cena  
 
6. REALIZÁCIA:  Požadovaný termín plnenia je 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
 
 



7. KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH VECNEJ STRÁNKY PREDMETU ZÁKAZKY:  
     Mgr. Janka Miltáková 
 
8.  UPLYNUTIE  LEHOTY  NA  PREDKLADANIE   CENOVÝCH   PONÚK:  
                                          18. 01. 2018  o 10.00 hod. 
 
Cenová ponuka musí byť doručená písomne prostredníctvom pošty alebo osobne na adresu:  
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava. 
 
Ponuka musí byť doručená v samostatnom nepriehľadnom obale a musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a sídlo uchádzača, 
- označenie „súťaž-neotvárať“ 
- označenie heslom súťaže „Nástroj určený na elektronizáciu procesu zadávania verejného obstarávania 

vrátane elektronických aukcií a dynamického nákupného systému“  
 
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 poskytnutím 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. 

Cenovú ponuku uchádzač predloží vyplnením prílohy č. 2 „Cenová ponuka“, ktorá je súčasťou tejto výzvy.   

 

9. OSTATNÉ PODMIENKY:   

 
9.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a zrušiť prieskum trhu.  

Predložené ponuky môžu byt konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie 
verejného obstarávateľa. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom. 

 
9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak dôjde k prijatiu legislatívnej 

podmienky,  v rámci ktorej bude verejný obstarávateľ povinný používať systém elektronického verejného 
obstarávania zriadený Úradom pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ v tomto prípade uhradí 
poskytovateľovi všetky nároky, ktoré vznikli do doby odstúpenia od zmluvy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

Opis predmetu zákazky 

 

Požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na predmet zákazky: 

1. Používanie nástroja určeného na elektronizáciu procesu verejného obstarávania (vrátane využívania 
Dynamického nákupného systému) umiestneného na serveri poskytovateľa vzdialeným prístupom 
prostredníctvom internetu s možnosťou neobmedzeného počtu verejných obstarávaní (zákaziek) pre: 

 Ministerstvo financií, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava   .......................... počet administrátorov: 5 
     DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava ..........................................  počet administrátorov: 1 
     Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava ............................... počet administrátorov: 3 
     Úrad vládneho auditu, Drieňová 34, 826 50 Bratislava ...............................  počet administrátorov: 1 
     Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Radlinského 32, 810 05 Bratislava ... počet administrátorov: 2 

2.  Používanie virtuálnej aukčnej siene umiestnenej na serveri poskytovateľa vzdialeným prístupom 
prostredníctvom internetu s možnosťou neobmedzeného počtu nákupných výberových konaní pre:   

Ministerstvo financií, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava   .......................... počet administrátorov: 5 
     DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava ..........................................  počet administrátorov: 1 
     Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava ............................... počet administrátorov: 3 
     Úrad vládneho auditu, Drieňová 34, 826 50 Bratislava ...............................  počet administrátorov: 1 
     Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Radlinského 32, 810 05 Bratislava ... počet administrátorov: 2 

3. Asistenčná a konzultačná používateľská podpora zo strany poskytovateľa pri práci s nástrojom na 
elektronizáciu procesu verejného obstarávania vrátane služieb súvisiacich s Dynamickým nákupným 
systémom a realizáciou elektronických aukcií. Ide o služby bez časového obmedzenia, súvisiace 
s poskytovaním konzultácií pri príprave, nastavení, zadefinovaní, revízií podmienok elektronických aukcií 
ako aj jednotlivých zákaziek v nástroji na elektronizáciu verejného obstarávania telefonicky, avšak 
v prípade potreby aj s možnosťou osobnej konzultácie v sídle verejných obstarávateľov uvedených v bode 
1. a 2., pričom všetky náklady spojené s poskytnutím týchto služieb znáša poskytovateľ. 

4. Poskytovanie telefonického hotline (zabezpečenie technických požiadaviek) pre používateľov 
(administrátorov) a účastníkov nástroja určeného na elektronizáciu procesu verejného obstarávania, 
elektronických aukcií a Dynamického nákupného systému po dobu trvania zmluvy v pracovných dňoch              
v čase od 08.00 h. do 16.00 h.  

5.  Poskytovanie služieb helpdesk pre používateľov (administrátorov) nástroja určeného na elektronizáciu 
procesu verejného obstarávania, elektronických aukcií a Dynamického nákupného systému po dobu 
trvania zmluvy prostredníctvom emailu, a to minimálne v pracovných dňoch; maximálny reakčný čas sa 
stanovuje na 24 hodín. 

6. Konzultačná podpora pri navrhovaní elektronických aukcií; služba bez časového obmedzenia a kontrola 
nastavenia elektronickej aukcie  najneskôr do 24 hodín. 

7.  Zaškolenie zamestnancov jednotlivých verejných obstarávateľov uvedených v bode 1. a 2. podľa 
vzájomnej dohody a potrieb jednotlivých verejných obstarávateľov.     

 



8. Pravidelná aktualizácia softvéru, údržba a správa dát, vrátane zálohovania dát. 

9. Nástroj určený na elektronizáciu procesu vo všetkých postupoch verejného obstarávania musí poskytovať 
ucelený prehľad všetkých zákaziek s možnosťami vlastného usporiadania, vyhľadávania alebo filtrovania. 
Ďalej musí umožňovať pristupovať do procesu verejného obstarávania administrátorom a členom komisií, 
musí umožňovať spravovanie dokumentov, evidovanie jednotlivých zákaziek, vytváranie komisií 
a jednotlivých rokovaní, sledovanie systémových lehôt, generovanie dokumentov súvisiacich s procesom 
verejného obstarávania a pod.   

10. Nástroj určený na elektronizáciu procesu vo všetkých postupoch verejného obstarávania musí byť 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a musí umožňovať kompletnú elektronizáciu procesov vo 
všetkých postupoch verejného obstarávania v jednotlivých jeho etapách, musí umožňovať komunikáciu 
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a taktiež musí umožňovať účasť vo verejnom 
obstarávaní pre neobmedzený počet účastníkov.  

11. Nástroj má ďalej zabezpečiť automatické prepojenie prístupu s ponúknutým aukčným systémom a musí 
mať vytvorené prostredie, prostredníctvom ktorého umožní verejnému obstarávateľovi používať 
dynamické nákupné systémy na  elektronické zadanie nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny alebo jej 
časti podľa slovníka obstarávania na tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú bežne dostupné na 
trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

12. Softvérový systém na elektronizáciu procesu verejného obstarávania musí fungovať nepretržite a musí 
byť prístupný cez webové rozhranie s umiestnením na serveri poskytovateľa.  

13. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí rešpektovať platnú legislatívu v oblasti verejného 
obstarávania (nákup).  

14. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí byť pre neobmedzený počet elektronických aukcií, 
používateľov, pozorovateľov, kôl (etáp) jednotlivých elektronických aukcií a vzorových výziev na účasť 
v jednotlivých elektronických aukciách. 

15. Virtuálna aukčná sieň musí byť certifikovaná v súlade s platnou legislatívou, t. z. v súlade so zákonom                     
o verejnom obstarávaní.  

16. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí zabezpečovať všetky typy realizácie elektronických 
aukcií vo vzťahu ku kritériám na vyhodnotenie ponúk (najnižšej cene, najlepšieho pomeru ceny a kvality).  

17. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí umožniť nastavenie rôznych hodnotiacich kritérií 
(celková cena, percentuálna hodnota, bodová hodnota, škálovacie kritéria, pomocný výpočet a pod.).  
Systém musí umožňovať v prípade elektronickej aukcie s využitím kritéria „najlepší pomer ceny a kvality“ 
s neaukčnými kritériami poskytovať účastníkom elektronickej aukcie informáciu o minimálnej ponukovej 
cene účastníka, ktorá priebežne posunie ponuku na celkové 1. miesto v poradí.  

18. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí vytvárať auditné záznamy vo vzťahu k aktivitám 
používateľov a účastníkov. Systém musí umožniť vytváranie protokolov (súhrnný protokol, jednotlivé 
protokoly účastníkov, protokol histórie, protokol komunikácie), a to minimálne vo formátoch html, doc, xls 
a pdf. Systém musí poskytovať možnosť vkladania príloh v ľubovoľnom počte. Systém musí umožniť 
tvorbu šablóny vo formáte MS Excel na zadávanie ponúk v elektronickej forme (napr. výkaz výmer.) 

19. Súčasťou systému pre realizáciu elektronických aukcií musí byť i manažment práv používateľov (rôzne 
úrovne práv, možností zdieľania, zamedzenia prístupu a pod.). 



20. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí byť prepojiteľný s web stránkou jednotlivých verejných 
obstarávateľov, pričom sa musia generovať a zobrazovať minimálne pripravované elektronické aukcie, 
prebiehajúce elektronické aukcie a ukončené elektronické aukcie. 

21. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí umožniť nastavenie neobmedzeného prístupu počtu kôl 
elektronickej aukcie s definíciou názvu, dĺžky kola v dňoch / hodinách / minútach a nastavenie 
minimálneho / maximálneho kroku zníženia /zvýšenia ceny voči cene účastníka / voči minimálnej cene 
alebo inej hodnote položky. 

22.  Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí umožňovať nastavenie predlžovania kola v posledných 
x minútach o ďalších x minút (počet predĺžení nesmie byť obmedzený). Systém musí automaticky 
odpočítavať čas do konca jednotlivých kôl bez potreby / nutnosti refrešovania obrazovky zo strany 
uchádzačov. 

23. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí zobrazovať účastníkom poradie / umiestnenie 
s možnosťou zobrazovania poradia do x pozície / zobrazovania poradia všetkým účastníkom, tiež musí 
zobrazovať poradie za jednotlivé časti zákazky. Systém musí byť nastaviteľný tak, aby nediskriminoval 
účastníkov z časového hľadiska po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk a tiež musí umožniť zobrazenie 
zhodného poradia pri rovnakej hodnote ponuky. 

24. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí umožniť vytváranie a odosielanie výziev na účasť 
v elektronickej aukcii a kľúčov do elektronickej aukcie. V prípade hodnotenia ponúk podľa kritéria „najlepší 
pomer ceny a kvality“ musí systém umožniť, aby bol súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii aj 
výsledok úplného úvodného vyhodnotenia ponúk, pričom výzva na účasť v elektronickej aukcii musí byť 
odoslaná v rovnakom čase. 

25.  Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí umožňovať zadávanie cenových ponúk 
v prednastavenom počte desatinných čísel (0-8 desatinných miest.)  

26. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí umožniť uzamknutie uchádzačovi tých častí predmetu 
zákazky, v ktorých nesplnil podmienky účasti. Jednotlivé bunky musí byť možné uzatvoriť jednotlivo 
a i hromadne. 

27. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí umožniť realizáciu skúšobnej aukcie s nastavenými 
parametrami. 

28. Z hľadiska bezpečnostného systému musí byť autentifikácia účastníka zabezpečená minimálne na úrovni 
mena, hesla, kľúča. 

29. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí ponúkať aj typ aukcie, ktorá je založená na vyvolávacej 
vstupnej cene, na ktorú uchádzači reagujú jej postupným znižovaním, a to potvrdením ponúkaného 
zníženia ponuky.  

30. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí ponúkať možnosť realizácie predkladania zapečatených 
ponúk s následným automatizovaným vyhodnocovaním.  

31. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí zabezpečovať  filtrovanie podľa kôl, zobrazenie protokolu 
za časové obdobie (možnosť výberu zobrazenia v roletkách a to aktuálneho stavu (zobraziť všetko) alebo 
stavu ku koncu jednotlivých kôl. 

32. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí umožniť prehrávanie elektronických aukcií (prehranie 
pre účely kontroly.) 



33. Systém pre realizáciu elektronických aukcií musí zabezpečiť hosting virtuálnej aukčnej siene po dobu 
minimálne 10-tich rokov pri nadlimitných zákazkách a 5 rokov pri ostatných zákazkách od ukončenia 
zmluvy, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie, alebo opakovaného otvárania ponúk. 

34. Systém  pre realizáciu elektronických aukcií musí fungovať nepretržite a musí byť prístupný cez webové 
rozhranie s umiestnením na serveri poskytovateľa.   

   

 

  

  

  



Príloha č. 2 

Cenová ponuka 

Predmet zákazky:  „Nástroj určený na elektronizáciu procesu zadávania verejného obstarávania 
vrátane elektronických aukcií a dynamického nákupného systému“  

 

Názov uchádzača: 

Adresa / sídlo uchádzača:                     

IČO:  DIČ:  IČ DPH:  

Zapísaný v  

Štatutárny zástupca podľa dokladu o oprávnení podnikať:   

Tel:  Fax: 

e-mail:  www: 

 

Celková cena za predmet zákazky v EUR 

 

Cena celkom bez DPH 

 

..................................... EUR 

 

Sadzba DPH 

 

...... % 

Výška DPH 

 

 ................... EUR 

Cena celkom s DPH 

 

.............................. EUR 

(návrh na plnenie kritéria) 

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE platiteľom DPH * 

[*Nehodiace sa škrtnúť] 

 

 

 
V ……………….…….. dňa ....................       ………………………………....................... 

[uviesť miesto a dátum podpisu]               [meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača] 

 
 
 
 
Poznámka: 

- Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať,  t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná 
navonok.  

- Uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta. 


