OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Mgr. Katarína Zahradníková
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063203
Fax: +421 417232912
Email: roman.osika@zilina.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: samospráva
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)
II.1.5)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žilina
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č.: 7
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Mesto Žilina, Námestie
obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kód NUTS:SK031
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je integrované riešenie v trojvrstvovej architektúre (BackOffice, MiddleOffice, FrontOffice) na báze
servisne orientovanej architektúry(SOA) vytvorené podľa všeobecne uznávaných a štandardizovaných prístupov pre
tvorbu celkových architektúr i jednotlivých čiastkových komponentov.
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v rámci časti I v nasledovných oblastiach:
1)analýza a dizajn IS - predmetom bude získavanie relevantných vstupných údajov dotýkajúcich sa elektronizácie služieb
vstupné údaje od používateľov služieb, informácie z MsÚ ohľadom procesoch výkonu jednotlivých služieb, informácie o
legislatívnych rámcoch mesta, informácie o súčasných procesoch z Oddelenia informatiky MsÚ. Činnosti budú pozostávať
z nasledovných podaktivít:
a)analýza súčasného stavu,
b)procesná analýza,
c)use case analýza,
d)návrh dátových štruktúr,
e)návrh dátových tokov,
f)návrh UI,
g)návrh integračných rozhraní,
h)návrh aplikačnej logiky,
i)návrh architektúry riešenia, a pod.
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Primárnym výstupom návrhu riešenia bude návrh elektronizácie konkrétnych elektronických služieb a spôsob ich
implementácie, t.j. predmetom bude analýza existujúceho stavu, z ktorej bude vychádzať architektúra integrovaného
informačného systému mesta Žilina
2)implementácia IS - je zameraná na realizáciu jednotlivých komponentov integrovaného informačného systému mesta
Žilina ( Portál, Elektronická podateľňa, Elektronické formuláre, GIS Front-End, Procesná integrácia, DMS, Systém pre
zastupiteľstvo, Registratúra, Lokálne registre, Operatívne dátové úložiská, GIS Back-Office, Procesná
integrácia(Integračný IS,BPM, WFM), Interný reporting, IAM, Integrácia na UPVS, Riadenie podaní, Informačné systémy
úsekov správy) a riadenie a koordináciu jednotlivých modulov architektúry integrovaného informačného systému mesta
Žilina. V rámci aktivity bude vykonaná integrácia s ostatnými komponentmi mesta Žilina a relevantnými externými
systémami verejnej správy podľa NKIVS, v súlade s platnou legislatívou a štandardami súvisiacimi s predmetnými
komponentmi.
3)testovanie IS - je zameraná na realizovanie testovania komponentov integrovaného informačného systému mesta
Žilina a realizovanie akceptačných a integračných testov. Na základe výsledkov testovania budú zabezpečené prípadné
modifikácie riešenia komplexnej architektúry integrovaného informačného systému mesta Žilina. Aktivita bude
realizovaná súbežne s aktivitou implementácie. Má za úlohu hlavne preveriť správnosť implementácie a funkčnosti
jednotlivých komponentov integrovaného IS. Výsledkom testovania sa má docieliť overenie, že všetky požiadavky na
systém vyplývajúce z analýzy boli správne implementované.
4)nasadenie IS - Po ukončení implementácie a testovania bude nasledovať nasadenie IS a následne migrácia údajov zo
súčasných informačných systémov, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb. V rámci nasadenia riešenia sa vykoná
nasadenie do testovacej a neskôr do produkčnej fázy. Ďalším krokom tejto aktivity bude stabilizácia riešenia. V rámci
stabilizácie riešenia sa uskutočnia finálne úpravy integrovaného informačného systému mesta Žilina, ktorým bude
dosiahnutá jeho plná funkčnosť a sprístupnenie služieb verejnosti.
5)obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - Predmetom aktivity je obstaranie licencií, obstaranie HW infraštruktúry a
telekomunikačnej techniky ktorá je potrebná pre poskytovanie eGov služieb. Táto aktivita začne prebiehať v úvodných
fázach projektu. V rámci HW infraštruktúry je potrebná obnova a doplnenie jednotlivých prvkov serverovej
infraštruktúry(servery, diskové polia, zálohovacie zariadenia, telekomunikačná infraštruktúra a SW licencie). Obnova a
doplnenie sa bude ďalej týkať sieťovej, zálohovacej a bezpečnostnej infraštruktúry ako aj ako aj systémového a
aplikačného SW nutného pre zabezpečenie poskytovania eGov služieb.
6)riadenie projektu aktivita bude zastrešovať finančné riadenie projektu a monitorovanie projektu a taktiež poskytovať
odborné poradenstvo pri implementácii projektu
7)publicita a informovať projektu aktivita bude pokrývať realizáciu nástrojov publicity a to v súlade s manuálom pre
informovanie a publicitu
Predmetom zákazky pre časť II je:
8)servisná podpora prevádzky integrovaného IS pre udržateľnosť projektu ,,Elektronizácia služieb Mesta Žilina a jeho
ďalší rozvoj na Mestskom úrade. Oblasť podpory vychádza z požiadaviek technickej časti projektu Elektronizácia služieb
Mesta Žilina a musí zahŕňať všetky oblasti podpory.

II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

Bližšie informácia ohľadne predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72000000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30210000-4, 30211300-4, 30213000-5, 30216000-6, 30216110-0, 30230000-0, 30232100-5,
30236000-2, 30237131-6, 48000000-8, 48600000-4, 48611000-4, 48820000-2, 72224000-1, 72200000-7,
72246000-1, 72252000-6, 72254000-0, 72254100-1, 72262000-9, 72263000-6, 72268000-1, 72310000-1,
72311100-9, 72312000-5, 72314000-9, 72316000-3, 72317000-0, 72318000-7, 72320000-4, 72322000-8,
72590000-7, 72611000-6, 72700000-7, 79342200-5, 79412000-5, 79421100-2, 79421000-1
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle bodu II.1.5) tohto oznámenia a podľa súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 2 674 655,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
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Hodnota: 79

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa vo výške 10 000 EUR. Bližšie informácie ohľadne zábezpeky a záruky sú súčasťou súťažných podkladov.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky je financovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti a to prostredníctvom
finančných zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade skupiny dodávateľov budú zmluvnou stranou zmluvy o dielo všetci jej členovia. Skupina dodávateľov utvorená
na dodanie predmetu zákazky musí v súvislosti s predložením ponuky a ďalšími nasledovnými úkonmi stanoviť lídra
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za všetkých členov skupiny a zastupovať
všetkých ostatných členov skupiny.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Áno
Opis osobitných podmienok: 1) Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy/zmlúv o nenávratnom finančnom
príspevku pre projekt/-kty a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší
kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2) Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §5a) zák.
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom
podľa § 26 a § 128 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená
vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienky účastí týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v zmysle § 26
zákona o verejnom obstarávaní.
UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne
osvedčené kópie týchto dokladov.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2.1 § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa
§ 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.2) - 2.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak záujemca má otvorených viac
podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť, že
záujemca nie je a nebol v roku 2011 a 2012 v nepovolenom debete, že si plní voči banke/bankám alebo
pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z
úverových vzťahov jeho účet/účty nie sú predmetom exekúcie. Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu záujemcu, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený
účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo
pobočky/pobočiek výpisom z účtu záujemcu v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienku účasti v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadefinoval
striktne vo vzťahu k predmetu zákazky za účelom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť si svoje záväzky a plniť/dodať predmet zákazky a je primeraná
zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, záujemca týmto preukáže schopnosť plniť svoje finančné záväzky.
2.2 podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejný obstarávateľom
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podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.2) - 2.2 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Prehľad o dosiahnutom súhrnnom obrate za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ďalej len posledné tri hospodárske roky). Záujemca predloží
ďalej výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky. Súčasťou
predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych
predpisov platných v krajine jeho sídla. Týmto spôsobom musí záujemca preukázať minimálny súhrnný obrat za
posledné tri hospodárske roky vo výške 4 000 000 EUR za posledné tri hospodárske roky resp. ekvivalent v inej mene.
Súhrnným obratom sa pri záujemcovi so sídlom alebo miestom podnikania v SR myslia výnosy vykázané vo výkaze
ziskov a strát na r. 01 a 05 výkazu. U záujemcu so sídlom alebo miestom podnikania v SR, ktorý vedie jednoduché
účtovníctvo, sa pod obratom myslí celkový príjem vykázaný na riadku 01 a 02 výkazu. Prepočet inej meny na EUR
vykoná záujemca výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v
Úradnom vestníku EÚ.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V súlade
s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní podmienka je primeraná a záujemca týmto preukáže svoju
schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky
a stanovenú lehotu splatnosti faktúr. Verejný obstarávateľ sa uistí, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým
zmluvným záujemcom. Vzhľadom na uvedené, verejný obstarávateľ pri určení minimálnej úrovne finančného a
ekonomického postavenia (celkový obrat) vzal do úvahy najmä zložitosť a rozsah predmetu plnenia, vrátane podmienok
jeho uskutočnenia.
2.3 podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom
podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.2) - 2.3 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Záujemca predloží súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkov za posledné tri ukončené hospodárske roky. Súčasťou
predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych
predpisov platných v krajine jeho sídla.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V súlade
s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní podmienka je primeraná rozsahu zákazky a verejným obstarávateľ
predložením požadovaných výkazov overuje finančnú stabilitu záujemcov a ich schopnosť plniť svoje záväzky.
UPOZORNENIE: Záujemca môže na preukázanie ekonomického a finančného postavenia využiť ekonomické a finančné
postavenie inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie ekonomického a finančného postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej ekonomickými a finančnými kapacitami mieni preukázať
svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie ekonomickej a finančnej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby počas
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné postavenie, spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom
podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávanía bodu III.2.3) - 3.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Záujemca predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky (za predchádzajúce tri roky sa na účely tejto
zákazky považujú tri roky predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie žiadostí o účasť)
doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým
preukáže:
3.1.1 realizáciu minimálne jednej zákazky na geografický informačný systém (GIS), ktorej hodnota (odmena za
poskytnutie predmetnej služby) bola minimálne 100.000,- EUR bez DPH/zákazka, pričom minimálny rozsah a podmienky
poskytnutých služieb boli nasledovné:
-predmetom zákazky (projektu) bola analýza, detailná funkčná špecifikácia, návrh cieľového stavu a architektúry, vývoj
riešenia, migrácia, konsolidácia údajov, integrácia na minimálne jeden iný informačný systém, testovanie, pilotné
nasadenie a rollout riešenia,
-súčasťou dodávky bolo pre metainformačný systém vytvorenie minimálne jedného metaúdajového profilu pre údaje a
jedného metaúdajového profilu pre služby,
-súčasťou dodávky bolo pre metainformačný systém vytvorenie minimálne desať validných metaúdajových záznamov
pre údaje a jedného metaúdajového záznamu pre služby,
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-boli implementované nasledovné funkcionality GIS:
-možnosť vyhľadávania priestorových informácií vrátane možnosti vyhľadávania v aplikácii (tenkom klientovi) nad
vybranými mapovými triedami s následnou vizualizáciou pomocou geopriestorového zobrazenia,
-administrátorský nástroj pre správu funkčných a dátových práv ,
-tlačové funkcie pre export mapového pohľadu do grarfických formátov definovaných štandardoch ISVS ,
-podpora komplikovanej symboliky (priesvitné šrafáže, vlastné špeciálne značky podľa vlastnej symboliky),
-funkcie pre prácu s mapou, funkcie pre orientáciu v mape, funkcie pre meranie línii a plôch,
-identifikácia priestorových objektov,
-interaktívne stromové menu vrstiev,
-dynamická legenda,
-možnosť diferenciácie prístupu používateľov k publikovaným službám na základe priestorových a tematických reštrikcií,
-prístup k externým údajovým zdrojom, z prostredia tenkého klienta, založený na špecifikáciách ISO, OGC a v súlade so
smernicou INSPIRE minimálne služieb typu WMS,
-publikovanie údajových zdrojov založený na špecifikáciách OGC typ WMTS (záujemca preukáže predmetnú
implementáciu poskytnutím adresy implementovanej WMTS služby),
-publikovanie údajových zdrojov prostredníctvom zobrazovacej služby založených na špecifikáciách ISO, OGC a v súlade
so smernicou INSPIRE typ WMS (záujemca preukáže predmetnú implementáciu poskytnutím adresy implementovanej
zobrazovacej služby WMS validnej voči schéme OGC WMS 1.3.0 a INSPIRE View Service).
-súčasťou dodávky bola harmonizácia priestorových údajov v súlade s požiadavkami o INSPIRE, pričom bola
implementovaná minimálne jedna z tém uvedená v Prílohe č. 1 až č.3 k zákonu č. 3/2010 Z. z, o národnej infraštruktúre
pre priestorové informácie,
-projekt bol implementovaný v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z.z z 9. júna
2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy alebo ekvivalentným právnym predpisom,
-počet interných používateľov riešenia min. 100.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný
obstarávateľ plánuje implementovať geografický informačný systém (GIS), ktorý bude uchovávať, spravovať, preberať
a poskytovať údaje s využívaním metaúdajov o údajoch, službách a mapách (mapových kompozíciách). V rámci
predmetu plnenia zákazky sa požaduje o. i. integrácia metaúdajového editora geopriestorových a popisných informácií o
objektoch, ktoré sú predmetom poskytovania podpory čo si vyžadujú špeciálne činnosti v oblasti implementácie
smernice INSPIRE. Verejný obstarávateľ, ako povinná osoba vyžaduje v rámci implementácie činnosti, ktoré musia
spĺňať požiadavky Zákona č.3/2010 Z.z., o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Účelom požiadavky na
predloženie zoznamu poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa
technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie
skutočnosti, či mal záujemca v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a
technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky v súlade s harmonogramom projektu.
3.1.2 realizáciu minimálne jednej zákazky na integrácie minimálne troch kľúčových komponentov z nižšie uvedeného
zoznamu komponentov na báze SOA technológie a ktorej hodnota (odmena za poskytnutie predmetnej služby) bola
minimálne 100.000,- EUR bez DPH/zákazka, pričom minimálny rozsah a podmienky poskytnutých služieb boli
nasledovné:
-predmetom zákazky (projektu) bola analýza, detailná funkčná špecifikácia, návrh cieľového stavu a architektúry, vývoj
riešenia, migrácia, konsolidácia údajov, integrácia na minimálne jeden iný informačný systém, testovanie, pilotné
nasadenie a rollout riešenia,
-boli implementované nasledovné funkcionality:
-Business Process Management (BPM)
-Enterprise Application Integration (EAI)
-Business Rules Engine (BRE)
-Implementácia adaptérov na pripojenie na externé systémy
-zoznam komponentov - modul IAM, notifikačný modul, platobný modul, elektronické doručovania, eDesk, elektronická
podateľňa, elektronické formuláre,
-projekt bol implementovaný v súlade s Výnosom Ministrerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z.z z 9. júna
2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy alebo ekvivalentným právnym predpisom,
-počet interných používateľov riešenia min. 100.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je dodávka integrovaného
informačného systému, ktorý poskytuje integráciu komponentov referenčnej architektúry Integrovaného referenčného
systému verejnej správy podľa NKIVS, v súlade s platnou legislatívou a štandardami súvisiacimi s predmetným
komponentom. Požiadavka je v zmysle Stratégie i2010 a v súlade s projektom Elektronizácia služieb miest - eMestá
OPIS-2013/1.2/05 pre zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy. Účelom požiadavky na predloženie
zoznamu poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a
odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal
záujemca v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý
zrealizovať predmet zákazky v súlade s harmonogramom projektu.
3.1.3 realizáciu minimálne jednej zákazky implementácie integračného riešenia v trojvrstvovej architektúre (BackOffice,
MiddleOffice, FrontOffice) na báze servisne orientovanej architektúry (SOA) s využitím integračnej (middleware)
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platformy a ktorej hodnota (odmena za poskytnutie predmetnej služby) bola minimálne 100 000,- EUR bez
DPH/zákazka, bez technologického vybavenia (HW, licencie a pod.), pričom minimálny rozsah a podmienky
poskytnutých služieb boli nasledovné:
-predmetom zákazky (projektu) bola dodávka, inštalácia a školenie middleware platformy,
-predmetom zákazky (projektu) bol návrh, analýza a implementáciu SOA služieb pre BackOffice systém
-predmetom zákazky (projektu) bol návrh, analýza a implementáciu SOA služieb pre MiddleOffice systém
-predmetom zákazky (projektu) bol návrh, analýza a implementáciu SOA služieb pre FrontOffice systém
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je integrované riešenie vytvorené
podľa všeobecne uznávaných a štandardizovaných prístupov pre tvorbu celkových architektúr i jednotlivých čiastkových
komponentov. Účelom požiadavky na predloženie zoznamu poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako jednej
z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov,
je najmä preukázanie skutočnosti, či mal záujemca v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či
je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky v súlade s harmonogramom projektu.
3.1.4 realizáciu minimálne jednej zákazky implementácie a prevádzky back-office systému zastrešujúceho úseky správy
v kompetencii samosprávy SR a ktorej hodnota (odmena za poskytnutie predmetnej služby) bola minimálne 100 000,EUR bez DPH/zákazka, bez technologického vybavenia (HW, licencie a pod.), pričom minimálny rozsah a podmienky
poskytnutých služieb boli nasledovné:
-predmetom zákazky (projektu) boli najmenej 3 rôzne integrácie na centrálne registre s následnou prevádzkou systému,
pričom minimálne jedna z nich musí byť obojsmerná (integráciou sa rozumie vytvorené obojsmerné prepojenie na
register alebo centrálny systém napr. štátnej správy)
-musí zastrešovať riešenie úseku správy Registratúra certifikovaným riešením MV SR alebo ekvivalentným
certifikovaným riešením
-projekt bol implementovaný v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z.z z 9. júna
2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy alebo ekvivalentným právnym predpisom,
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je dodávka služieb implementácie a
prevádzky back-office, ktoré musia spĺňať štandardy v zmysle výnosu MF SR o ISVS zo dňa 9.6.2010. Účelom
požiadavky na predloženie zoznamu poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti
týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä
preukázanie skutočnosti, či mal záujemca v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je
spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky v súlade s harmonogramom projektu.
3.1.5 realizáciu minimálne jednej zákazky spojenej s poskytnutím dodávok HW komponentov (serverové, diskové a
zálohovacie zariadenia) a súvisiacich implementačných služieb pre vytvorenie a prevádzkovanie technickej a
komunikačnej infraštruktúry bežiacej vo virtuálnom prostredí a ktorej hodnota (odmena za poskytnutie predmetnej
služby) bola minimálne 500 000,- EUR bez DPH/zákazka, bez SW licencií, pričom minimálny rozsah a podmienky
poskytnutých služieb boli nasledovné:
-predmetom zákazky (projektu) bolo dodanie a implementácie diskového poľa o kapacite minimálne 20TB s možnosťou
vzdialenej replikácie
-predmetom zákazky (projektu) bolo dodanie a implementácie minimálne 3-NODového serverového riešenia
postaveného na virtualizačnej technológií
-predmetom zákazky (projektu) bolo dodanie a implementácie zálohovacích zariadení
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je okrem iného dodávka HW
komponentov pre vytvorenie technickej a komunikačnej infraštruktúry pre projekt. Účelom požiadavky na predloženie
zoznamu poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a
odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal
záujemca v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý
zrealizovať predmet zákazky v súlade s harmonogramom projektu.
3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom
podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.2.3) - 3.2 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Záujemca predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za poskytnutie služieb. Verejný obstarávateľ požaduje, aby osoby zodpovedné za poskytnutie
služieb spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže záujemca predložením
požadovaných dokumentov. Záujemca preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
3.2.1 Kľúčový expert č.1 Konzultant pre oblasť INSPIRE. Verejný obstarávateľ požaduje:
a)minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti priestorových informácií
b)minimálne 3 praktické skúseností za posledné 3 roky v oblasti implementácie riešení v súlade s implementačnými
pravidlami INSPIRE, pričom:
-minimálne jedna praktická skúsenosť bola z oblasti harmonizácie priestorových údajov
-minimálne jedna praktická skúsenosť bola z oblasti metaúdajov pre priestorové údaje,
-minimálne jedna praktická skúsenosť bola z oblasti metaúdajov pre služby priestorových údajov,
c)získaný a platný certifikát alebo absolvované školenie z oblasti INSPIRE alebo ekvivalent daného certifikátu
od inej akreditovanej autority
6/11

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V rámci
predmetu verejného obstarávania sa vyžadujú špeciálne činnosti v oblasti implementácie smernice INSPIRE. Vyžaduje
sa, aby kľúčový expert, ktorý má byť garantom pre zabezpečenie týchto špeciálnych činností, mal predchádzajúce
praktické skúsenosti ako aj skúsenosti s realizáciou podobných projektov ako je predmet zákazky.
3.2.2 Kľúčový expert č. 2 Konzultant pre oblasť budovania geografických informačných systémov - GIS špecialista.
Verejný obstarávateľ požaduje:
a)minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti GIS zahŕňajúca návrh a implementácie geodatabázových systémov
b)minimálne 3 praktické skúsenosti na pozícii GIS špecialista v oblasti návrhu a implementácie údajových modelov,
technológií ukladania a spracovania geopriestorových údajov v projektoch zameraných na tvorbu, správu a ukladanie
geopriestorových údajov, pričom:
-minimálne jedna praktická skúsenosť bola v oblasti použitia technického riešenia disaster recovery,
-minimálne jedna praktická skúsenosť bola v oblasti použitia technického riešenia low balancing,
c)získaný a platný certifikát alebo absolvované školenie OMG-Certified UML (Unified Modeling Language) Professional
Fundamental alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority,
d)získaný a platný certifikát alebo absolvované školenie v oblasti administrácie geodatabázových systémov napr. Oracle
Enterprise Spatial alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V rámci
predmetu verejného obstarávania sa vyžadujú špeciálne činnosti v oblasti návrhu a implementácie geodatabázových
systémov. Vyžaduje sa, aby kľúčoví odborníci, ktorí zabezpečujú tieto špeciálne činnosti, mali predchádzajúce praktické
skúsenosti ako aj skúsenosti s realizáciou podobných projektov ako je predmet zákazky.
3.2.3 Kľúčový expert č. 3 Integračný a softvérový architekt . Verejný obstarávateľ požaduje:
a)minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti návrhu enterprise softvérovej architektúry riešenia informačných
technológií a integrácie informačných systémov
b)minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti návrhu enterprise softvérovej architektúry riešenia informačných
technológií a integrácie informačných systémov na báze SOA technológií, pričom:
-minimálne jedna praktická skúsenosť bola v oblasti použitia technického riešenia disaster recovery,
-minimálne jedna praktická skúsenosť bola v oblasti použitia technického riešenia load balancing,
c)získaný a platný certifikát návrhu enterprise softvérovej architektúry TOGAF alebo ekvivalent daného certifikátu od inej
akreditovanej autority
d)získaný a platný certifikát na integračnú platformu napr. Oracle SOA: Infrastructure Implemenatation Certified Expert
alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný
obstarávateľ prostredníctvom tejto podmienky účasti požaduje preukázať, že budúci dodávateľ má k dispozícii
primeraného experta v oblasti návrhu softvérovej architektúry a integrácie riešenia, ktorý bude vykonávať činnosti a
garantovať kvalitu časti poskytnutých služieb návrh softvérovej a integračnej architektúry riešenia. Skúsenosti s
návrhom integrácie architektúry riešenia v oblasti implementácie informačných systémov zameraných na implementáciu
integračného riešenia garantujú znalosť danej problematiky. Certifikáty garantujú dodržiavanie príslušných postupov pre
efektívny návrh enterprise softvérovej architektúry a technologicky správne nastavený proces vývoja s využitím SOA
technológií.
3.2.4. Kľúčový expert č.4 Konzultant a analytik pre oblasť samosprávy. Verejný obstarávateľ požaduje:
a)minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti eGovernment služieb samosprávy alebo inej inštitúcie, ktorej
rozhodnutia o právach a povinnostiach sú právne vynútiteľné
b)minimálne 3 praktické skúseností za posledné 3 roky v oblasti implementácie eGovernment služieb samosprávy alebo
inej inštitúcie, ktorej rozhodnutia o právach a povinnostiach sú právne vynútiteľné a implementácie IS rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom:
-minimálne jedna praktická skúsenosť bola z oblasti trojvrstvovej architektúry (BackOffice, MiddleOffice, FrontOffice)
-minimálne jedna praktická skúsenosť zahŕňa minimálne 6 komponentov úsekov správy zhodných s komponentami
referenčnej architektúry štúdie uskutočniteľnosti eMesta z nižšie uvedeného zoznamu komponentov
-zoznam komponentov: Miestne dane a poplatky, Rozpočtový systém, Správa majetku, Účtovníctvo, Registratúra,
Dotácie a príspevky, Registrácie, Licencie a povoľovanie, eDemokracia,
c)získaný a platný certifikát na odbornú spôsobilosť v oblasti implementácie konkrétnej agendy/modulu IS od
výrobcu SW alebo ekvivalent daného certifikátu
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: V rámci
predmetu verejného obstarávania sa vyžadujú špeciálne činnosti v oblasti eGovernment služieb samosprávy. Vyžaduje
sa, aby kľúčový expert, ktorý má byť garantom pre zabezpečenie týchto špeciálnych činností, mal predchádzajúce
praktické skúsenosti ako aj skúsenosti s realizáciou podobných projektov ako je predmet zákazky.
3.2.5 Kľúčový expert č. 5 Konzultant pre oblasť bezpečnosti. Verejný obstarávateľ požaduje:
a)minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných
systémov
b)minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov
c)získaný a platný certifikát, na odbornú spôsobilosť v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry
informačných systémov, CISA a CISM alebo ekvivalent daného certifikátu, vydaný vedúcou akreditačnou a certifikačnou
autoritou uznávanou medzinárodne v oblasti IT bezpečnosti.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
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Požiadavky sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky sa vyžaduje komplexné
multiplatformné riešenie bezpečnosti a integrácia s implementovaným systémom, čo vyžaduje platformovo nezávislé
renomované certifikácie zamerané technologicky. Vyžaduje sa integrácia bezpečnosti prierezovo do implementovaného
IS, preto je potrebné preukázať predchádzajúce odborné skúsenosti a znalosti v oblasti implementácie bezpečnostnej
infraštruktúry informačných systémov.
3.2.6 Kľúčový expert č. 7 IT architekt. Verejný obstarávateľ požaduje:
a)minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti návrhu architektúry technickej a komunikačnej infraštruktúry
b)minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti návrhu architektúry technickej a komunikačnej infraštruktúry
c)získaný a platný certifikát IT architekta
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný
obstarávateľ prostredníctvom tejto podmienky účasti požaduje preukázať, že budúci dodávateľ má k dispozícii
primeraného experta, ktorým verejný obstarávateľ požaduje preukázať schopnosť implementovať predmet zákazky do
prostredia dátového centra a technicko-komunikačnej infraštruktúry verejného obstarávateľa. V rámci dodania predmetu
zákazky budú dodávané tovary, ktoré bude treba architektonicky navrhnúť a integrovať do ostatných komponentov IS
verejnej správy v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a za podmienok dodržania štandardov a
najvyššej kvality dodávky je potrebné realizovať návrh architektúry IT riešenia informačných technológií a integračného
rozhrania informačných systémov s ohľadom na zabezpečenie jeho budúcej prevádzky v dátovom centre s dôrazom na
nevyhnutné súvisiace aktivity v súlade so všeobecne platnou metodikou. Stanovené požiadavky sú nevyhnutné z dôvodu
preukázania odbornej spôsobilosti a praktických skúseností v oblasti návrhu architektúry IT riešenia v súlade so
všeobecne platnou metodikou.
3.2.7 Kľúčový expert č.6 Senior projektový manažér. Verejný obstarávateľ požaduje:
a)minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektového riadenia informačných technológií;
b)minimálne 3 praktické skúsenosti za posledné 3 roky s riadením projektov v oblasti projektového riadenia
informačných technológií, pričom:
-minimálne dve praktické skúsenosti boli zamerané na analýzu, návrh, implementáciu a testovanie softvérového
riešenia;
c)získaný a platný certifikát projektového manažmentu PRINCE 2 Practitioner alebo ekvivalent daného certifikátu od inej
akreditovanej autority
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný
obstarávateľ plánuje v súlade s metodickým pokynom MFSR č. MF/28999/2009 132 pre riadenie IT projektov uplatňovať
v tomto projekte metodiku riadenia projektu PRINCE2. Metodický pokyn popisuje základné požiadavky pre projektové
riadenie v oblasti informačno-komunikačných technológií a je zdrojovo založený na medzinárodnej metodike PRINCE 2.
Preto záujemca musí preukázať dobrú znalosť tejto metodiky.
3.2.8 Kľúčový expert č. 8 Finančný manažér. Verejný obstarávateľ požaduje:
d)minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti finančného riadenia projektov informačných technológií;
e)minimálne 3 praktické skúsenosti za posledné 3 roky s riadením projektov v oblasti informačných technológií,
a to pre projekty s minimálnym rozpočtom 2 000 000 EUR
f)získaný a platný certifikát projektového manažmentu PRINCE 2 Foundation alebo ekvivalent daného certifikátu od inej
akreditovanej autority.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ plánuje v súlade s metodickým pokynom MFSR č. MF/28999/2009 132 pre riadenie IT projektov
uplatňovať v tomto projekte metodiku riadenia projektu PRINCE2. Metodický pokyn popisuje základné požiadavky pre
projektové riadenie v oblasti informačno-komunikačných technológií a je zdrojovo založený na medzinárodnej metodike
PRINCE 2. Preto záujemca musí preukázať dobrú znalosť tejto metodiky.
Podmienky týkajúce sa minimálnej doby odborných skúseností a splnenia podmienky na praktické skúsenosti preukážu
jednotliví experti prostredníctvom životopisu a to v minimálnej štruktúre:
-meno a priezvisko kľúčového experta,
-najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
-pracovnú skúsenosť vrátane názvu objednávateľa/zamestnávateľa, pracovnej pozície a obdobia pôsobenia v danej
funkcii (od - do, mesiac/rok).
-súčasťou životopisu každého kľúčového experta bude zoznam realizovaných projektov/akcií, preukazujúci požadované
praktické skúsenosti, ktorý musí obsahovať:
a) meno a priezvisko kľúčového experta;
b) funkcia, názov zastávanej funkcie kľúčového experta pri plnení zmluvy/projektu,
c) stručný opis predmetu/rozsahu činností v rámci zmluvy/projektu, ktoré zodpovedný kľúčový expert vykonával;
d) obdobie poskytovania príslušnej služby (od - do, mesiac/rok);
e) kontaktná osoba za objednávateľa/zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje (meno, priezvisko, pozícia,
aktuálne telefónne číslo, aktuálny e-mail);
f) dátum, miesto, podpis kľúčového experta
Podmienky týkajúce sa certifikátov preukážu jednotliví experti predložením dokladu certifikátu alebo ekvivalentným
dokladom.
3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom
podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávanía bodu III.2.3) - 3.3 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť
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subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko,
obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikačné číslo, vo vzťahu k subdodávateľom, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50 %.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ je povinný určiť podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. k) vo vzťahu k subdodávateľom, ktorí
sa majú podieľať na dodaní plnenia v zmysle § 32 ods.3 písm. b)
UPOZORNENIE: Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti využiť technickú spôsobilosť inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickú spôsobilosť mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť technických a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak
ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť,
spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technická
alebo odborná spôsobilosť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je
uvedené inak.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.4)
IV.3.6)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: bez obmedzenia
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
22554/2013
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 198-342215
z: 11.10.2013
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.12.2013 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Informatizácia spoločnosti
Prioritná os 1 Elektronizácia VS a rozvoj elektronic. služieb
Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
Kód výzvy OPIS 2013/1.2/05
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie
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podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2)Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
počítať lehoty doručenia zásielok záujemcom alebo uchádzačom nasledovne. Dôležité písomnosti, najmä informácie,
vysvetlenia, žiadosti alebo iné písomnosti sa doručujú do rúk fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len adresát). Ak
nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným
spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane
bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát
nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa
adresát o uložení nedozvedel. Za miesto, kde sa adresát zdržiava sa považuje miesto jeho sídla, bydliska, miesta
podnikania alebo miesto, ktoré uviedol dokumente, ktorý bol doručený do rúk verejného obstarávateľa. Ak adresát
bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo. Ak má účastník konania, ktorý sa
zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto
opatrovníkovi alebo zástupcovi.
3)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa
podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 46
zákona o verejnom obstarávaní.
4)Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku
a písomnou formou. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Pri poskytnutí informácií
elektronickými prostriedkami, napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len elektronické prostriedky), ktorými
nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa
odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri DODRŽANÍ stanovených lehôt. Pri zistení rozdielov medzi
obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná
forma.
5)Záujemcovia predložia originály alebo úradne overené kópie dokladov, ktoré sú platné k termínu predloženia žiadosti o
účasť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
6)Žiadosť o účasť záujemca doručí v zalepenej obálke s označením Žiadosť o účasť Elektronizácia služieb Mestského
úradu v Žiline - NEOTVÁRAŤ poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. Na obale musí
byť uvedené obchodné meno a sídlo záujemcu.
7)Záujemca predloží verejnému obstarávateľovi dokumenty v žiadosti o účasť v listinnej podobe a súčasne v
elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok
pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a
dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
8)Pri využití čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní musí čestné vyhlásenie obsahovať
informáciu, či záujemca použije na preukázanie splnenia danej podmienky účasti tretiu osobou. Z predloženého
čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní
štandardov. Pri preukazovaní splnenia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, z
čestného vyhlásenia majú byť zrejmé náležitosti zoznamu poskytnutých služieb v rozsahu uvedenom v § 28 ods. 1 písm.
a) zákona o verejnom obstarávaní: poskytovateľ, cena, lehoty dodania a odberateľ. Pri preukazovaní splnenia
podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, v čestnom vyhlásení musia byť uvedené
mená a priezviská navrhovaných kľúčových expertov.
9)Žiadosti o nápravu doručí záujemca poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa.

VI.4)
VI.4.1)

10)Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že predmetné verejné obstarávanie pred podpísaním
zmluvy s úspešným uchádzačom v zmysle § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva podlieha administratívnej kontrole uskutočnenej Poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku (príslušným riadiacim orgánom). Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom iba
za splnenia podmienky, že administratívna kontrola verejného obstarávania dopadne pozitívne, resp. že Poskytovateľ
predmetné verejné obstarávanie pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom odsúhlasí.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
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VI.4.3)

VI.5)

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu č. 1, , 011 31 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 417063203
Fax: +421 417232912
Email: roman.osika@zilina.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.10.2013
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