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Dátum 18.03.2011

Oznámenie – Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk
V súlade s § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujeme výzvu na predkladanie ponúk
na poskytnutie služieb – verejného obstarávania na uzavretie zmluvy na zákazku:
„Vytvorenie systému pre účely využívania a dopĺňania databázy zelených technológií“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa sídla organizácie:
Zastúpená:
IČO:
Internetová adresa organizácie (URL):
Telefón:
e-mail:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava, 917 01
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
36078913
www.ucm.sk
+ 421 33 5565128
jozef.matus@ucm.sk

Kontaktné miesto určené verejným obstarávateľom:
Adresa:

Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2, Trnava, 917 01

Kontaktná osoba určená verejným obstarávateľom,
u ktorej možno získať ďalšie informácie:
Telefón:
e- mail:

PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
+ 421 33 5565420
ludmila.cabyova@ucm.sk

2. Predmet zákazky:
Názov predmetu obstarávanej zákazky:
Vytvorenie systému pre účely využívania a dopĺňania databázy zelených technológií

3. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom je poskytnutie služby, ktorej výsledkom bude vytvorenie systému pre účely využívania
a dopĺňania databázy zelených technológií.

Nomenklatúra:
Kategória služieb:
prioritné služby – Kategória č. 7
Predmet:
Počítačové a súvisiace služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV) – hlavný slovník:
Referenčné číslo CPV:
72212610-8 Služby na vývoj databázového a
operačného softvéru
72320000-4 Databázové služby

4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Nám. J. Herdu 2,
Trnava.
Termín dodania predmetu zákazky:
do 4 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, resp. odo dňa doručenia objednávky na
predmet zákazky.

5. Množstvo alebo rozsah zákazky:
Dodanie komplexného systému pre správu, spracovanie a publikovanie výstupov z databázy
zelených technológii novovzniknutého Klastra podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných
podkladoch.

6. Variantné riešenia:
Neumožňuje sa predloženie variantných riešení. V prípade predloženia takéhoto riešenia sa naň
bude hľadieť akoby nebolo predložené.

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Podmienky financovania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Podmienky účasti:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona.
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods. 1, písm.
f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, písm. e),
resp. ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne
overené fotokópie týchto dokladov. Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť
doklady uvedené v § 26 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia
Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní o zápise v zozname
podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov,

doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia vo verejnom
obstarávaní, predloží každý člen skupiny osobitne.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného alebo ekonomického
postavenia podľa § 27 zákona.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
Ich splnenie preukáže podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledujúcich
dokladov, a to originálov alebo ich úradne osvedčených fotokópií, pokiaľ nie je uvedené inak:
Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri
hospodárske roky, t. j. 2008, 2009, 2010. Záujemca predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o
príjmoch a výdavkoch, za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2008, 2009, 2010. 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 alebo rovnocenný doklad vydávaný v krajine sídla záujemcu. Týmto
spôsobom musí záujemca preukázať, že mal v každom z rokov 2008, 2009 a 2010 celkový obrat
minimálne vo výške 100 tis. EUR alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný kurzom ECB k
ostatnému pracovnému dňu posledného kalendárneho mesiaca príslušného roka. Záujemca prepočet
zdokumentuje a predloží ako súčasť dokladov.
Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje 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 finančnými zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
podľa § 28 zákona.

1. Údaje o odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služieb pri
plnení zmluvy. Všetky zodpovedné osoby musia mať preukázateľnú kvalifikáciu, vzťahujúcu sa
na služby rovnakého charakteru a zložitosti ako je predmetný projekt (predmet zákazky). Tieto
osoby musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

a)

Expert č. 1 – Projektový manažér
· minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti riadenia projektov IT
· minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti riadenia projektov IT
· aktuálne platný certifikát pre oblasť riadenia projektov, napr. PRINCE2, IPMA, PMP
alebo ekvivalent týchto certifikátov od akreditovanej autority predložený ako originál
alebo overená kópia dokladu.

b)

Expert č. 2 – Konzultant pre oblasť analýzy
· minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti analýzy, podpory, prevádzky a
optimalizácie informačných systémov
· minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti analýzy, podpory, prevádzky a optimalizácie
informačných systémov
· získaný a platný certifikát OMG-Certified UML (Unified Modeling Language)
Professional Fundamental alebo ekvivalent

c)

Expert č. 3 – konzultant pre oblasť bezpečnosti
· minimálne 3 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie bezpečnostných
informačných systémov
· minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti implementácie bezpečnostných projektov
realizovaných na niektorých zo štandardov napr. ISO 13335, ISO 17799/ISO 27002, ISO
27001, ISO 21827, ITIL, ISM3
· získaný a platný certifikát CISM - Information Security Manager, ISO 27001 alebo
ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority a certifikát CISA (Certified
Information Systems Auditor) alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej
autority

Splnenie vyššie uvedených požiadaviek na odbornú prax, resp. kvalifikáciu expertov záujemca
preukáže zoznamom expertov a doložením vlastnoručne podpísaného profesijného životopisu za
každého experta osobitne.
Profesijný životopis každého experta musí obsahovať:
a. titul, meno a priezvisko príslušného experta,
b. dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania,
c. pracovné skúsenosti – história zamestnania potvrdená čestným vyhlásením experta – musí
obsahovať rok začiatku/ukončenia, názov zamestnávateľa, pozíciu, na ktorej pracoval,
d. dátum vypracovania a podpis experta.
Odborné skúsenosti sa preukazujú zoznamom referencií, pričom zoznam musí obsahovať
minimálne tieto údaje:
A. funkcia, názov zastávanej pozície príslušného experta v projekte/referencii,
B. termín plnenia zmluvy (od – do, mesiac/rok),
C. názov projektu/ referencie,
D. stručný popis predmetu referencie/projektu a rozsah činností, ktoré príslušný expert
vykonával,
E. meno oprávnenej osoby odberateľa, kde je možné si tieto údaje aktuálne overiť a platný
kontakt (telefón/e-mail).
V prípade, že sa na plnení predmetu zákazky bude podieľať expert, ktorý plynule nekomunikuje
v slovenskom alebo českom jazyku, zabezpečí uchádzač na požiadanie simultánne tlmočenie a
preklad, pričom všetka dokumentácia bude realizovaná výhradne v slovenskom jazyku alebo
prekladom do slovenského jazyka.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí
uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby/osôb, ktorej/ktorých spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti v tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom predloženia
prísľubu tejto osoby/týchto osôb.
Doklady, ktorými uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto
verejnom obstarávaní musia byť platné. Uchádzač alebo záujemca, ktorý požadované doklady
nepredloží v plnom rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom alebo predloží neplatný/é
doklad/y bude z tohto verejného obstarávania vylúčený.
9. Typ zmluvy:

Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.

10. Poskytovanie súťažných podkladov (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady
zaslané spolu s výzvou):
Súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy.
Súťažné podklady si môže záujemca písomne vyžiadať na adresách:
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Lehota na doručenie žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov:
25. 03. 2011 do 11:30 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
v žiadosti o súťažné podklady.

osobne alebo odoslanie poštou na uvedenú adresu

Ďalšie podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady budú záujemcom poskytnuté na základe písomnej žiadosti o poskytnutie
súťažných podkladov, v ktorej musí byť jednoznačne uvedená poštová adresa, na ktorú majú byť
súťažné podklady zaslané (ak je požadované zaslanie poštou). Súťažné podklady je možné
si vyzdvihnúť aj osobne, a to na adrese kontaktného miesta určeného verejným obstarávateľom
v bode 1. tohto oznámenia v lehote určenej na doručenie žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných
podkladov v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 11:00.

11. Predkladanie ponúk:
Lehota na predloženie ponúk: 07. 04. 2011 do 09:00 hod.
Ponuky musia byť doručené v určenej lehote na predkladanie ponúk a v súlade s pokynmi
uvedenými v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, osobne alebo poštou v uzavretom obale
s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením „SÚŤAŽ – Vytvorenie systému pre
účely využívania a dopĺňania databázy zelených technológií – NEOTVÁRAŤ“ .

Miesto doručenia ponúk:
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

12. Otváranie ponúk:
07. 04. 2011 o 11:00 hod. na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2,
917 01 Trnava, 1. poschodie, dvere č. 119c.

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena vrátane DPH

14. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 30. júla 2011.

15. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať doklady, dokumenty a informácie požadované verejným obstarávateľom
v tomto oznámení a súťažných podkladoch.

16. Výhrada:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktorých ponúknutá cena presiahne
finančné možnosti obstarávateľa.

Trnava, dňa 18. 03. 2011

