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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36120901
Bezručova 64, 911 01 Trenčín
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Zlocha
Telefón: +421 326529337
Fax: +421 326529337
Email: bzlocha@cityu.eu
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
E-aukcie, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44980515
Svoradova 1, , 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Svoradova 1, 811 03 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Beňo
Telefón: +421 238100111
Fax: +421 238100111
Email: e-aukcie@dobryvyber.sk
Internetová adresa (URL): http://www.dobryvyber.sk
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY
E-aukcie, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44980515
Svoradova 1, , 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Svoradova 1, 811 03 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Beňo
Telefón: +421 238100111
Fax: +421 238100111
Email: e-aukcie@dobryvyber.sk
Internetová adresa (URL): http://www.dobryvyber.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
iné (vyplňte prílohu A.III)
Príloha A.III): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, KAM SA MUSIA ZASIELAŤ PONUKY/ŽIADOSTI O ÚČASŤ
E-aukcie, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44980515
Svoradova 1, , 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Svoradova 1, 811 03 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Beňo
Telefón: +421 238100111
Fax: +421 238100111
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I.2)

I.3)
I.4)

Email: e-aukcie@dobryvyber.sk
Internetová adresa (URL): http://www.dobryvyber.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ: § 7 ods. 1
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Vzdelávanie
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)
II.2)
II.2.1)

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

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Nákup VT pre obnovu a budovanie technickej infraštruktúry
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Vysoká škola
manažmentu so sídlom Bezručova 64, 911 01 Trenčín
Kód NUTS:SK022
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je obstaranie multimediálneho laboratória, dátového úložiska a sieťovej infraštruktúry na podporu
individualizovanej adaptívnej e-learningovej výučby.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 32322000-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30234500-3, 30236200-4
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
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je obstaranie multimediálneho laboratória, dátového úložiska a sieťovej infraštruktúry na podporu
individualizovanej adaptívnej e-learningovej výučby. Následne inštalácia k tomu potrebných zariadení v súlade s
najprogresívnejšími technológiami, ako aj otestovanie ich plnej funkčnosti.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 1 500 000,0000 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: 3

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške: 45 000,-€
Spôsoby zloženia zábezpeky:
1.Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa;
2.Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (nenávratný finančný príspevok Operačného programu Výskum a vývoj, Prioritná os 1
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Infraštruktúra výskumu a vývoja, Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, Kód
výzvy: OPVaV-2013/1.1/02-SORO).
Dohodnutú zmluvnú cenu za dodanie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom na základe predložených faktúr na základe objednávok.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
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 osobného postavenia uvedených v § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods.2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, v
ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladov podľa § 26 ods. 4 alebo 5 citovaného zákona za podmienok, ktoré sú v týchto
odsekoch uvedené alebo verejný obstarávateľ bude akceptovať aj postup uchádzača v zmysle výkladového stanoviska
Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.1.1.Výpis z registra trestov,
a) že 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 alebo
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
1.1.2.potvrdenie príslušného súdu, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
1.1.3.potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.1.4.potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia,
1.1.5.doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského
registra) alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (iné oprávnenie, vydané
podľa osobitných predpisov), že je oprávnený dodávať požadovaný predmet zákazky,
1.1.6.nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať.
1.1.7.nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:
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 má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b)ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom, ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v
čase kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola
b1) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
b2)právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní.
c)ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní;
1.1.8. 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.
1.1.9. 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.
-uchádzač predloží k bodom 1.1.7. až 1.1.9. ním podpísané čestné vyhlásenie, aktuálne ku dňu predkladania ponúk.
1.1.10.Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bodoch 1.1.1. až 1.1.5. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.1.11.Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže 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.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované
podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 citovaného zákona t.j. doklady podľa bodov 1.1.1. až 1.1.5. alebo verejný obstarávateľ
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bude akceptovať aj postup uchádzača v zmysle výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 k
osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia uchádzač preukáže:
1.2.1.Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a to vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet, pričom:
Minimálne požiadavky sú:
predmetným vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí,
-že uchádzač nebol za predchádzajúce tri roky (2011, 2012, 2013) a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom debete;
-že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, a je schopný plniť svoje finančné záväzky,
-že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie ,
Poskytnuté vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania
ponúk.
čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že v iných bankách ako v tých z ktorých preložil vyjadrenie nemá záväzky, čestné
vyhlásenie musí byť predložené aktuálne vzhľadom k lehote na predkladanie ponúk.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požaduje informácie z dôvodu zistenia finančného stavu uchádzača a jeho schopnosti realizovať
obdobné zákazky.
1.2.2.Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v
oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukazuje výkaz ziskov a strát alebo prehľad o príjmoch a
výdavkoch za posledné tri hospodárske roky v závislosti od vzniku spoločnosti, ktoré sú dostupné a potvrdené správcom
dane a inak v súlade s platnou legislatívou.
Minimálne požiadavky sú:
Minimálny obrat v predmete zákazky musí byť 4.000.000,- € kumulatívne za všetky tri roky. Uchádzač preukáže čestným
vyhlásením a preukazuje výkaz ziskov a strát alebo prehľad o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky
(2011, 2012, 2013) v závislosti od vzniku spoločnosti, ktoré sú dostupné a potvrdené správcom dane alebo inak v súlade
splatnou legislatívou.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ túto podmienku vyžaduje za účelom preukázania ekonomickej schopnosti a finančných možností
uchádzača realizovať požadovaný predmet zákazky.
1.2.3.Podľa § 27 ods. 2 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 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.
Podľa § 27 ods. 3 ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické
postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a
ekonomické postavenie.
1.2.4.Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v bode 1.2. finančného alebo ekonomického
postavenia uchádzača sa predkladajú v origináloch alebo v úradne osvedčených kópiách vyhotovených v štátnom
jazyku, teda v Slovenskom jazyku a nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. Doklady uchádzača
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, t.j. doklady vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t.j. do Slovenského jazyka,
okrem dokladov predložených v Českom jazyku. V prípade, že sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v
Slovenskom jazyku.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Preukázanie podmienok účasti Technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač preukáže:
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky
doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúci
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,
Minimálne požiadavky sú:
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Minimálne 1 zákazka za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktorej predmetom bolo dodanie riešenia v oblasti
automatizovanej digitalizácie papierových dokumentov, pričom zákazka bola v rozsahu minimálne 90000 digitalizovaných
strán za rok.
Minimálne 1 zákazka za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktorej predmetom bolo dodanie riešenia spracovania
papierových testov a ankiet na Vysokej škole.
Minimálne 1 zákazka za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktorej predmetom bolo dodanie riešenia na skenovanie z
webového prehliadača pre platformu MS SharePoint Online alebo ekvivalent bez nutnosti inštalácie dodatočných
komponentov.
Minimálne 1 zákazka za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktorej predmetom bolo dodanie riešenia pre videoštúdio so
strižňou a softvérom na post processing v obdobnom rozsahu ako je predmet zákazky.
Minimálne 1 zákazka za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktorej predmetom bolo dodanie riešenia na process mining z
logov aktivít.
Minimálne 1 zákazka za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktorou záujemca preukáže:
a)že jej predmetom bola implementácia informačného systému pre dlhodobú archiváciu,
b)že zákazka bola v rozpočtovom náklade minimálne 1 000 000,00 EUR bez DPH,
c)že zákazka bola na dodávku informačného systému dlhodobého archívu s kapacitou minimálne 11 PB,
d)že zákazka bola na dodávku informačného systému dlhodobého archívu, ktorého riešenie obsahovalo extrakciu a
transformáciu štruktúrovaného obsahu do archívneho formátu, dynamické vyhľadávanie a disemináciu (sprístupnenie a
expedíciu) obsahu a tvorbu integračných adaptérov.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač má skúsenosť s realizáciou zákazky obdobného
charakteru ako je predmet obstarávania.
1.3.2Podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie dodávky predmetu zákazky.
Minimálne požiadavky sú:
Čestné vyhlásenie, podpísané uchádzačom, že odborne kvalifikovaní riadiaci zamestnanci budú k dispozícii v čase plnenia
zmluvy, predložené aktuálne ku dňu predkladania ponúk. Čestné vyhlásenie bude obsahovať menný zoznam všetkých
požadovaných expertov
Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii nasledujúcich osôb:
oKľúčový expert č. 1 - Expert pre projekt vzdelávanie a testovanie
1.Minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti vzdelávania a testovania;
2.Minimálne 1 skúsenosť s projektmi automatizácie papierového testovania na Vysokej škole
3.Minimálne 1 skúsenosť s projektmi automatizovaného online testovania;
oKľúčový expert č. 2 - Expert pre projekt elektronického archívu
1.Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti archívnictva a ochrany archívnych dokumentov;
2. Minimálne 2 skúsenosti s projektmi uchovávania dokumentov;
oKľúčový expert č. 3 Expert pre digitalizáciu a evidenciu dokumentov
1. Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti digitalizácie a evidencie archívnych dokumentov
2. Minimálne tri preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti s návrhom projektu ECM systému pre digitalizáciu a
evidenciu dokumentov
3. Minimálne jednu praktickú skúsenosť s implementáciou rozsiahleho (aspoň 11 PB) dlhodobého ISO OAIS
(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) archívu;
4. Minimálne jedna preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť s návrhom systému alebo metodiky pre
jednoznačnú a trvalú identifikáciu objektov
oKľúčový expert č. 4 - Expert pre implementáciu informačných systémov
1. Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie informačných systémov;
2. Minimálne jednu skúsenosť s implementáciou rozsiahleho (aspoň 11 PB) ISO OAIS (Organization for the
Advancement of Structured Information Standards) archívu;
3. Minimálne jednu skúsenosť s archiváciou štruktúrovaných údajov z produkčných databáz s ukladaním údajov na
heterogénne úložné systémy;
4. Minimálne jednu skúsenosť s návrhom a/alebo implementáciou projektu ECM systému pre digitalizáciu a evidenciu
dokumentov
5. Minimálne jednu skúsenosť s návrhom a implementáciou dôveryhodného úložiska s uchovávaním elektronického
podpisu s formátmi PAdES-LTV alebo XAdES-A alebo ekvivalentnými;
oKľúčový expert č. 5 - Konzultant pre oblasť návrhu a integráciu riešení
1.Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti riešenia návrhu architektúr IT, prípravou návrhov a integráciou
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riešení architektúr IT;
2. Minimálne dve praktické skúsenosti v oblasti návrhu architektúr IT;
3. Minimálne dve praktické skúsenosti v oblasti integrácie riešení integračnou platformou; jej znalosť preukáže
certifikátom pre oblasť implementácie integračnej platformy,
4. Získaný a platný certifikát pre oblasť návrhu architektúry IT, napr. TOGAF alebo ekvivalent daného certifikátu od inej
akreditovanej autority; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného
certifikátu.
oKľúčový expert č. 6 - Projektový manažér
1. Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektového riadenia informačných technológií
2. Minimálne tri praktické skúsenosti s riadením projektov implementácie informačných systémov v rozsahu analýza,
návrh riešenia, implementácia a nasadenie informačného systému;
3. Získaný a platný certifikát PRINCE 2 Practitioner na odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent
(napr. IPMA, PMP) daného certifikátu od inej akreditovanej autority; túto podmienku účasti uchádzač u experta
preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.
oKľúčový expert č. 7 - Konzultant pre oblasť bezpečnosti
1. Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti riešenia alebo implementácie bezpečnostných opatrení v
hardvérových a softvérových riešeniach vrátane realizácie bezpečnostných projektov;
2. Minimálne dve praktické skúsenosti s riešením alebo implementáciou bezpečnostných opatrení v hardvérových a
softvérových riešeniach;
3. Minimálne dve praktické skúsenosti s participáciou na realizácii bezpečnostných projektov;
4. Získaný a platný certifikát CISA (Certified Information System Auditor) na odbornú spôsobilosť pre riešenie oblasti
bezpečnosti alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority; túto podmienku účasti uchádzač u
experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.
oKľúčový expert č. 8 - Konzultant pre oblasť dolovania procesov
1. Minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti riešenia návrhu a implementácie systémov na dolovanie procesov;
2. Minimálne jedna praktická skúsenosť v oblasti návrhu a implementácie systémov na dolovanie procesov;
3. Získaný a platný certifikát pre oblasť návrhu a implementácie systémov na automatizáciu procesov; túto podmienku
účasti uchádzač
u experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu,
oKľúčový expert č. 9 - Konzultant pre oblasť elektronického a papierového testovania
1. Minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti riešenia návrhu a implementácie systémov na dolovanie procesov
2. Získaný a platný certifikát pre oblasť rozpoznávania digitalizovaného textu technológiou OCR/ICR/OMR; túto
podmienku účasti uchádzač
u experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.
oKľúčový expert č. 10 - Expert pre implementáciu videokonferencií
1. Minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti implementácie videokonferencií na platforme MS Lync alebo
ekvivalentnej;
2. Získaný a platný certifikát MCITP: Lync Server Administrator 2010 alebo ekvivalent; túto podmienku účasti uchádzač
u experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.
Všetky požadované minimálne odborné skúsenosti a kvalifikácie uvedených kľúčových expertov, ako podmienku účasti,
uchádzač preukáže profesijným životopisom, ktorý bude podpísaný uvedenou osobou alebo ekvivalentným dokladom. U
niektorých kľúčových expertoch požadujeme predložiť kópiu uvedeného platného certifikátu, tak ako je to vyššie
uvedené.
Odôvodnenie :
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej
kvalite a s kvalifikovaným personálnym obsadením v požadovanom rozsahu.

1.3.3Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení manažérstva kvality a podľa § 30 zákona uvedením
opatrení environmentálneho riadenia,
Minimálne požiadavky sú:
uchádzač doloží , že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001:2004 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet
zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov
Európskeho spoločenstva.
uchádzač doloží , že je držiteľom platného certifikátu kvality podľa § 29 ISO 9001:2001 vydaného nezávislou inštitúciou,
ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy
zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem.
uchádzač doloží , že je držiteľom platného certifikátu ISO27001 alebo ekvivalent Obsah, ktorý bude vznikať využívaním
multimediálneho laboratória musí byť dostatočne ochránený pred zneužitím alebo odcudzením. Spoločnosť, ktorá bude
realizovať dodávku musí spĺňať dodržiavanie bezpečnostných štandardov podľa ISO 27001 alebo ekvivalent.
Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu Microsoft Gold Communications alebo ekvivalent softvér v
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multimediálnom laboratóriu bude umožňovať video a telekonferencie, preto požadujeme preukázanie dostatočnej
úrovne dodržiavania postupov a štandardov pri implementácii uvedených technológií v dodávanom softvéri. Dodávateľ
musí preukázať dostatočnú kompetenciu v tejto oblasti, a to preukáže vlastnou nadobudnutou kompetenciou Microsoft
Gold Communications alebo ekvivalentného platného certifikátu.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej
kvalite so splnením noriem bezpečnosti a environmentálneho riadenia.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na
zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

1.3.4.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 preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby,
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej 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 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.
1.3.5.Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v bode 1.3. technickej a odbornej spôsobilosti
uchádzača sa predkladajú v origináloch alebo v úradne osvedčených kópiách vyhotovených v štátnom jazyku, teda v
Slovenskom jazyku a nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. Doklady uchádzača so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky, t.j. doklady vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t.j. do Slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v Českom jazyku. V prípade, že sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v Slovenskom jazyku.
1.4. Všetky požadované doklady musia byť súčasťou ponuky.
1.5. Ak do verejného obstarávania predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní,
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí splniť každý
člen skupiny samostatne a to tým, že predloží doklady podľa § 26 ods. 2 alebo § 128 zákona o verejnom obstarávaní
každý za seba osobitne a podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 citovaného
zákona ako aj podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 citovaného zákona musí
skupina dodávateľov preukázať spoločne predložením požadovaných dokladov.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)

IV.2.2)

IV.3)
IV.3.2)

IV.3.3)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Otvorená
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. cena - 70
2. technické riešenie premetu zákazky - 30
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude nasledovať elektronická
aukcia. Uchádzačom bude zaslaná Výzva na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len Výzva), ako aj pozvánka. Elektronická
aukcia sa bude realizovať v systéme www.eaukcie.sk
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 110-193826
z: 28.05.2014
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: 03.10.2014 10:00
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IV.3.4)
IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

Spoplatnená dokumentácia: Áno
Cena: 10,0000 EUR
Podmienky a spôsob platby: V hotovosti
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.10.2014 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné
Iné: slovenčina
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 30.11.2014
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2014 11:00

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

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

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 Výskum a vývoj, Prioritná os 1
Infraštruktúra výskumu a vývoja, Opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, Kód
výzvy: OPVaV-2013/1.1/02-SORO).
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
02.09.2014
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