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 Brezno
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313319
Nám. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav F. Chudík
Mobil: +421 905866712
Telefón: +421 486114105 / 486306211
Fax: +421 486306229
Email: bjfinance.sk@gmail.com
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:Všeobecné verejné služby
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)

II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Elektronizácia služieb mesta Brezno
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 Brezno, Námestie
gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Kód NUTS:SK032
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vývoj, implementácia, testovanie a nasadenie integrovaného informačného systému samosprávy
Mesta Brezno, technická podpora, servis HW, údržba SW (maintenance). Informačný systém zabezpečí integráciu
elektronických služieb samosprávy do celkovej architektúry eGovernmentu Slovenskej republiky a komunikáciu s
centrálnymi registrami a Ústredným portálom verejnej správy.
Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci projektu s názvom: Elektronizácia služieb mesta Brezno, financovaného z
fondov Európskej únie: Operačný program Informatizácia spoločnosti, Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy a
rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, kód výzvy: OPIS-2013/1.2/05 (Zmluva o poskytnutí NFP
č. Z2111022002301; ITMS kód: 21110220023).
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72222300-0
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72212000-4, 72250000-2, 72253200-5, 72263000-6, 48000000-8
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
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II.2)
II.2.1)

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

Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 795 000,0000 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)
Hodnota: 11

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 19.875,00 EUR, čo predstavuje výšku 2,5% z celkovej predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňových dokladov so
splatnosťou 60 dní od poskytnutia riadneho plnenia a odo dňa doručenia daňového dokladu objednávateľovi.
Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 31.08.2015 odo dňa účinnosti zmluvy.
Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po odsúhlasení celého procesu verejného obstávania SO/RO pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Nie
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
1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní v platnom znení:
a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26, ods. 2, ods. 4 a ods. 5, resp. podľa § 128, ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní.
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
a. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
b. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
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štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
f) písm. h) čestným vyhlásením
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
1.4 V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného
postavenia podľa § 26 ods.1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že
nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods.1 písm. h). V
prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie osobného
postavenia podľa §26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné
vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods.1 písm. i ) a písm. j).
1.5 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bode 1.2 a v bode 1.3 tejto časti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.6 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
1.7 Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej
súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.) vo verejnom obstarávaní porušenie
zákazu nelegálneho zamestnávania (§ 2, ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.), za ktoré bola právoplatne
uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať
konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa
rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo
bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.
1.8 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
1.9 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu (§ 38, ods. 11 a ods. 12 zákona č. 136/2001
Z. z. v znení neskorších predpisov).
1.10 Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6) zákona o verejnom obstarávaní: Preukázanie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia sa vyžaduje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia.
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2.2 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické
postavenie:
a) § 27, ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete
a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov
vyplývajúcich z úverových vzťahov. Potvrdené potvrdenie sa požaduje za obdobie predchádzajúcich 3 rokov (2011,
2012, 2013) až ku dňu vystavenia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu podania ponuky. K potvrdeniu musí
uchádzač predložiť čestné vyhlásenie, že má otvorené účty iba v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie a vyhlásenie
musí byť podpísané osobou/osobami oprávnenými vystupovať v jeho mene. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie
banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
b) § 27, ods. 1 písm. d) - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky za posledné tri
hospodárske roky, t.j. za roky 2011, 2012, 2013, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti záujemca preukáže výkazmi ziskov a strát, resp. výkazmi o príjmoch a výdavkoch. Z
predložených Súvah a Výkazov ziskov a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch musí byť zrejmé, že záujemca
dosiahol obrat v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky spolu za posledné tri hospodárske roky, t.j. za roky 2011, 2012
a 2013, vo výške minimálne 2.300.000,00 EUR. Záujemca musí zároveň predložiť čestné vyhlásenie o tom, že uvedený
obrat bol dosiahnutý v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky, prípadne v tomto čestnom vyhlásení uviesť výšku obratu
dosiahnutého v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky, ak tento údaj nie je totožný s údajmi uvedenými vo výkazoch
ziskov a strát, resp. výkazoch o príjmoch a výdavkoch. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo 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.
2.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - verejný
obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača
bezproblémovo si plniť svoje finančné záväzky. Zároveň sa tým preukazuje, že uchádzač je serióznym obchodným
partnerom so stabilným finančným zázemím, ktorý si svoje záväzky plní riadne a včas a dodržiava platobnú a finančnú
disciplínu.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti.
a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú
spôsobilosť na dodanie stavebných prác:
- ods. 1 písm. a.): zoznam uskutočnených zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúce tri roky, t. j. za roky 2011, 2012, 2013 s uvedením cien bez DPH, lehôt dodania a odberateľov s tým,
aby sumár dodávok/zmlúv za posudzované obdobie činil min. 2.000.000,00 EUR bez DPH. Minimálne sa vyžaduje, aby
referencie boli v nasledovnej špecifikácii:
i. Referencia 1 - Webový portál: zoznam zmlúv zrealizovaných a ukončených v posledných 3-och rokoch, t.j. 2011, 2012,
2013 pričom:
a) záujemca preukáže realizáciu minimálne jednej zmluvy (projektu) o poskytnutí služieb na implementáciu Webového
portálu, kde minimálny rozsah poskytovaných služieb v rámci projektu (zmluvy) bol: Projektový manažment/ Analýza
súčasného stavu/ Návrh architektúry a riešenia/ Vytvorenie prototypu/ Testovanie prototypu/ Testovanie nasadených
aplikácií na pracovisku-ách zákazníka/ Pilotné nasadenie/ Školenia používateľov/ Nasadenie systému do rutinnej
prevádzky/ Maintenance systému a údajov/ preukázateľné splnenie štandardu pre prístupnosť webového sídla v súlade
so zákonom 275/2006 Z. z. o štandardoch pre IS VS aspoň na 95% (§ 14),
b) implementované funkcionality z tohto zoznamu: Publikovanie obsahu do samostatných oddelených zón/
Personalizované oblasti podľa používateľských rolí/ Podpora v navigácii (inteligentná nápoveda pre užívateľov pri práci s
webovým portálom)/ Fulltextové vyhľadávanie/ Zobrazovnie informácií pre zrakovo postihnutých/ riešenie musí
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zodpovedat principom SOA architektury/ Monitoring, logovanie a auditing/ Ukladanie, publikovanie dokumentov s
podporou tímovej spolupráce/ Reporting (napr. reporting o počte prístupov, počte poskytnutých služieb a pod.)/
elektronická služba varovania pred hroziacim nebezpečenstvom (prirodná, priemyselná),
c) objem projektu celkovo bol minimálne 200.000,00 EUR bez DPH,
d) implementovaný informačný systém bol do dňa podania ponuky na túto zákazku uvedený do produktívnej prevádzky,
e) počet pomenovaných používateľov min. 50.
ii. Referencia 2 - DMS a registratúra: Zoznam zmlúv zrealizovaných a ukončených v posledných 3-och rokoch, t.j. 2011,
2012, 2013 pričom:
a) záujemca preukáže realizáciu minimálne jednej zmluvy (projektu) o poskytnutí služieb na implmentáciu Document
Management System (DMS) a registratúra, kde minimálny rozsah poskytovaných služieb v rámci projektu (zmluvy) bol:
Projektový manažment/ Analýza súčasného stavu/ Návrh architektúry a riešenia/ Vytvorenie prototypu/ Testovanie
prototypu/ Testovanie nasadených aplikácií na pracovisku-ách zákazníka/ Pilotné nasadenie/ Migrácia údajov/ Školenia
používateľov/ Nasadenie systému do rutinnej prevádzky/ Maintenance systému a údajov
b) implementované funkcionality z tohto zoznamu: automatizovaná správa registratúry v súlade s platnou legislatívou
SR, požadujeme predloženie potvrdenie o súlade zo zákonom 395/2002/ vybavovanie sťažností/ evidencia a schvaľovací
proces normatívnych aktov/ porady a úlohy/ workflow obehu el. dokumentov/ systém hromadného skenovania s
prírastkom min. 80.000 záznamov ročne,
c) objem projektu celkovo bol minimálne 100.000,00 EUR bez DPH,
d) implementovaný informačný systém bol do dňa podania ponuky na túto zákazu uvedený do produktívnej prevádzky,
e) počet pomenovaných používateľov min. 50.
iii. Referencia 3 - Elektronická podateľňa: Zoznam zmlúv zrealizovaných a ukončených v posledných 3-och rokoch, t.j.
2011, 2012, 2013 pričom:
a) záujemca preukáže realizáciu minimálne jednej zmluvy (projektu) o poskytnutí služieb na implementáciu a dodávku
systému elektronickej komunikácie obsahujúcich integráciu a nasadenie elektronickej podateľne do jeho architektúry,
kde minimálny rozsah poskytovaných služieb v rámci projektu (zmluvy) bol: Projektový manažment/ Analýza súčasného
stavu/ Návrh architektúry a riešenia/ Vytvorenie prototypu/ Testovanie prototypu/ Testovanie nasadených aplikácií na
pracovisku-kách zákazníka/ Pilotné nasadenie/ Školenia používateľov/ Nasadenie systému do rutinnej prevádzky/
Maintenance systému a údajov,
b) implementované funkcionality z tohto zoznamu: spracovanie elektronickej komunikácie pre elektronické dokumenty/
funkčnosť elektronickej podateľne v súlade s požiadavkami legislatívy/ schopnosť spracovania elektronických
dokumentov (podaní) so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) v automatickom režime/ využitie certifikovaných
prostriedkov pre vytváranie a overovanie ZEP/ podpora využívania služby časovej pečiatky a vytvárania a spracovania
ZEP s časovou pečiatkou,
c) objem projektu celkovo bol minimálne 40.000,00 EUR bez DPH,
d) implementovaný informačný systém bol do dňa podania ponuky na túto zákazu uvedený do produktívnej prevádzky.
iv. Referencia 4 - GIS: Zoznam zmlúv zrealizovaných a ukončených v posledných 3-och rokoch, t.j. 2011, 2012, 2013
pričom:
a) záujemca preukáže realizáciu minimálne jednej zmluvy (projektu) o poskytnutí služieb na implmentáciu geografického
informačného systému (GIS), kde minimálny rozsah poskytovaných služieb v rámci projektu (zmluvy) bol: Projektový
manažment/ Analýza súčasného stavu/ Návrh architektúry a riešenia/ Vytvorenie prototypu/ Testovanie prototypu/
Testovanie nasadených aplikácií na pracovisku-kách zákazníka/ Pilotné nasadenie/ Školenia používateľov/ Nasadenie
systému do rutinnej prevádzky/ Migrácia, tvorba a aktualizácia priestorových údajov/ Konverzia priestorových údajov/
Kontrola priestorových údajov (topologická kontrola a atribútová kontrola)/ Maintenance systému a údajov,
b) implementované funkcionality z tohto zoznamu: možnosť definovania dátových práv pre každého a tiež skupinu
používateľov na ľubovoľnú mapovú triedu až na úroveň databázového záznamu/ možnosť definovania funkčných práv
pre každého a tiež skupinu používateľov/ nástroje pre auditing/ administrátorský nástroj pre správu funkčných a
dátových práv/ nástroje pre editáciu grafických (geopriestorových) aj popisných informácií prostredníctvom tenkého
(webového) klienta/ možnosť vyhľadávania v aplikácii (tenkom klientovi) nad vybranými mapovými triedami/ možnosť
generovať tlačové výstupy v elektronickom formáte/ možnosť zaslania návrhu na zmenu administrátorovi systému
priamo z tenkého klienta/ podpora komplikovanej symboliky (priesvitné šrafáže, vlastné špeciálne značky podľa vlastnej
symboliky),
c) objem projektu celkovo bol min. 100.000,00 EUR bez DPH.
d) implementovaný informačný systém bol do dňa podania ponuky na túto zákazu uvedený do produktívnej prevádzky
e) počet pomenovaných používateľov min. 50.
v. Referencia 5 - Integračný projekt: Zoznam zmlúv zrealizovaných a ukončených v posledných 3-och rokoch, t.j. 2011,
2012, 2013 pričom:
a) záujemca preukáže realizáciu minimálne jednej zmluvy (projektu) o poskytnutí služieb na vzájomnú integráciu
viacerých informačných systémov medzi sebou (minimálne troch), kde jeden z nich bol Webový portál a min. jeden bol
externý systém, kde minimálny rozsah poskytovaných služieb v rámci projektu (zmluvy) bol: Projektový manažment/
Analýza súčasného stavu/ Návrh architektúry a riešenia/ Vytvorenie prototypu/ Testovanie prototypu/ Testovanie
nasadených aplikácií na pracovisku/pracoviskách zákazníka/ Pilotné nasadenie/ Školenia používateľov/ Nasadenie
systému do rutinnej prevádzky/ Maintenance systému a údajov,
b) implementované funkcionality z tohto zoznamu: Business Process Management (BPM)/ Enterprise Application
Integration (EAI)/ Business Rules Engine (BRE)/ Implementácia adaptérov pre Pripojenie na externé systémy/ integráciu
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IS na centrálne registre/ tvorba elektronických rozhodnutí,
c) objem projektu celkovo bol min. 200.000,00 EUR bez DPH,
d) implementovaný informačný systém bol do dňa podania ponuky na túto zákazu uvedený do produktívnej prevádzky.
vi. Referencia 6 - Dátové centrum: Zoznam zmlúv zrealizovaných a ukončených v posledných 3-och rokoch, t.j. 2011,
2012, 2013 pričom:
a) Záujemca preukáže realizáciu minimálne jednej zmluvy (projektu) o dodávke infraštruktúry dátového centra a
poskytnutí služieb, kde minimálny rozsah poskytovaných služieb v rámci projektu(zmluvy) bol: Projektový manažment/
Analýza súčasného stavu/ Návrh architektúry a riešenia dátového centra/ Nasadenie systému do rutinnej prevádzky/
dodávka HW (servre, blade systemy, storage) vybavenie dátového centra/ Maintenance dátového centra,
b) Implementované funkcionality z tohto zoznamu: Migrácia dát/ Virtualizácia vzniknutej infraštruktúry dátového centra/
Automatické zálohovanie dát/ Vytvorenie bezpečnostného projektu dátového centra/ Zabezpečenie odolnosti voči
úplnému výpadku dátového centra/ Zabezpečenie kryptovania a šifrovania uložených dát/ Zálohovanie serverov vo
virtuálnom prostredí,
c) Objem projektu celkovo bol minimálne 140.000,00 EUR bez DPH,
d) Realizované dátové centrum bolo do dňa podania ponuky na túto zákazku uvedené do produktívnej prevádzky.
vii. Referencia 7 - Mobilná aplikácia: Zoznam zmlúv zrealizovaných a ukončených v posledných 3-och rokoch, t.j. 2011,
2012, 2013 pričom:
a) záujemca preukáže realizáciu minimálne jednej zmluvy (projektu) o poskytnutí služieb na vytvorenie mobilnej
aplikácie pre smartfóny - implementované funkcionality z tohto zoznamu: /automatizované publikovanie informácií a
udalostí/ prepojenie na najrozšírenejšie sociálne siete/ obojsmerná dátová komunikácie medzi užívateľom (ankety,
prieskumy) a verejným obstarávateľom/ prepojenie s mapovými podkladmi, navigácia, určovanie aktuálnej polohy
užívateľa/ musí umožniť personalizované podávanie podnetov/ podpora min. dvoch operačných systémov/ systém musí
byť implementovaný ako natívna mobilná aplikácia (nie ako webová aplikácia)
b) implementovaný informačný systém bol do dňa podania ponuky na túto zákazu uvedený do produktívnej prevádzky
- ods. 1 písm. g): Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky
prostredníctvom teamu zloženého z minimálne piatich kľúčových expertov:
i. Minimálne požiadavky na jednotlivých expertov:
a) Kľúčový expert č. 1 Projektový manažér: minimálne 3-ročné skúsenosti (prax) s riadením projektov v oblasti
informačných technológií v pozícii projektového manažéra; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
životopisom; minimálne 3 praktické skúsenosti s riadením projektov podobného typu a veľkosti ako je predmet zákazky;
túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov; držiteľ certifikátu projektového riadenia,
napr. PMI, PMP, PRINCE 2 alebo ekvivalentný; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže platným
certifikátom,
b) Kľúčový expert č. 2 Analytik: minimálne 3 praktické skúsenosti s realizáciou projektu rozsahu porovnateľnom k
predmetu zákazky v pozícii analytika; túto podmienku účasti záujemca preukáže životopisom so zoznamom
realizovaných projektov; držiteľ certifikátu UML alebo ekvivalentný; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
platným certifikátom,
c) Kľúčový expert č. 3 Vedúci programátor: minimálne 3 praktické skúsenosti s realizáciou projektu rozsahu
porovnateľnom k predmetu zákazky v pozícii vedúceho programátora; túto podmienku účasti záujemca preukáže
životopisom so zoznamom realizovaných projektov; minimálne 1 praktická skúsenosť s realizáciou projektu vo
virtualizovanom prostredí; túto podmienku účasti záujemca preukáže životopisom so zoznamom realizovaných projektov;
držiteľ certifikátu návrhu a riadenia architektúry TOGAF alebo ekvivalentný,
d) Kľúčový expert č. 4 Expert pre bezpečnosť IS: minimálne 3 praktické skúsenosti s realizáciou projektu rozsahu
porovnateľnom k predmetu zákazky v pozícii experta pre bezpečnosť IS postavených na bezpečnostných štandardoch
ISO 2700x, ISO 27799 alebo ekvivalentných; túto podmienku účasti záujemca preukáže životopisom so zoznamom
realizovaných projektov; držiteľ certifikátu CISA, CISM alebo ekvivalentný; túto podmienku účasti záujemca u experta
preukáže platným certifikátom,
e) Kľúčový expert č. 5 Integračný špecialista: minimálne 3 praktické skúsenosti (projekty) v oblasti realizácie
informačných systémov obsahujúcich analýzu, návrh a implementáciu integračného riešenia na báze SOA; túto
podmienku účasti záujemca preukáže životopisom so zoznamom realizovaných projektov; držiteľ platformovo
nezávislého certifikátu odbornej spôsobilosti pre analýzu, návrh a implementáciu riešení na báze Servisne Orientovanej
Architektúry (SOA); túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže platným certifikátom,
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v EUR. Pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti musí byť z dokladu
jasné, o aké služby/ tovary sa jednalo. V prípade, ak budú v doklade uvedené zároveň aj iné služby/ tovary, ktoré nie sú
zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z neho zrejmé, v akých cenách boli dodané služby/ tovary rovnaké
alebo podobné predmetu zákazky. Referencie musia byť predložené ako originály alebo overené kópie.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
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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 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač alebo 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.
3.2 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní.
3.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - obstarávateľ
si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie
stanoveného minimálneho objemu zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a
bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne a
zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. Verejný obstarávateľ zároveň preverí
uchádzačom ponúkaný predmet obstarávania na základe predloženej fotografickej dokumentácie. Splnenie tejto
požiadavky umožňuje verejnému obstarávateľovi preveriť primerané skúsenosti pri realizovaní dodávok tovaru
rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti.
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.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Otvorená
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
NdZ_2014_eMesta
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 30.07.2014 10:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.07.2014 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 01.09.2014
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2014 11:00
Miesto: Mestský úrad, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno; kancelária vedúceho Odbor životného
prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku (č.d. 7)

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: 10
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VI.2)

VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Informatizácia spoločnosti, kód výzvy
OPIS-2013/1.2/05; Zmluva o NFP č. Z 2111022002301; kód ITMS 21110220023
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňových dokladov so
splatnosťou 60 dní od poskytnutia riadneho plnenia a odo dňa doručenia daňového dokladu objednávateľovi.
Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 31.08.2015 odo dňa účinnosti zmluvy.
Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po odsúhlasení celého procesu verejného obstávania SO/RO pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti.
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
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.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
27.06.2014
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