Verejný obstarávateľ:
Sídlo verejného obstarávateľa:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – časti KRITÉRIÁ
Predmet zákazky:
Druh postupu:

Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému

nadlimitná zákazka - verejná súťaž (reverzná)
Označenie vo Vestníku ÚVO: Vestník č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019 pod označením 8008 – MSS
Označenie v EÚ vestníku:
2019/S 075-178374 zo dňa 16.04.2019
Dátum otvárania ponúk:
25.06. 2019 – 10:00 h.
Prítomní členovia komisie:
podľa prezenčných listín
Vypracovanie zápisnice:
06.08.2019
a) Zoznam členov komisie
P.č.

Meno zástupcu verejného obstarávateľa

Právo vyhodnocovať

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ing. Dáša Lauková
Ing. Roman Navrátil
Ing. Erik Minarovič
Mgr. Jozef Zajíček
Matej Kurian, M.A.
Ing. Peter Ivánek
Bc. Dorota Vojtková
Mgr. Emília Ochodnická
JUDr. Ema Cvečková
JUDr. Miriam Johanesová
Mgr. Patrícia Tóthová
Ing. Alena Hajdínová
JUDr. Barbora Paulínyová
Katarína Kormaňáková

Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk
P.č.
1.

Obchodné meno uchádzača/skupiny dodávateľov
DXC Technology Slovakia s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava, IČO: 35 785 306
c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia
Neaplikuje sa. Žiaden uchádzač nebol vylúčený.
d) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk
Neaplikuje sa. Žiaden uchádzač nebol vylúčený z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.

e) Návrh uchádzačov na plnenie kritérií:
P.
č.:

1.

Obchodné meno/názov uchádzača
Adresa sídla/miesta podnikania
uchádzača
IČO

Kritérium A.
Cena za predmet Projekt
implementácie
a Služby systémovej
a aplikačnej
podpory – Paušál
v EUR s DPH

Kritérium B.
Koeficient
navýšenia
počtu
človekodní –
Služby
realizácie
aplikačných
zmien – Nad
paušál)

Kritérium C.
Kvalita úrovne
tímu expertov
a odborných
garantov (celkový
súčet
navrhovaných
kvalitatívnych
úrovní expertov
a odb. garantov)

Kritérium D.
Spôsob pokrytia
minimálnej
požadovanej
funkcionality
(celková úroveň
navrhovaného
spôsobu
pokrytia
minimálnej
požadovanej
funkcionality)

DXC Technology Slovakia s.r.o.,
Galvaniho 7, 820 02 Bratislava
IČO: 35 785 306

42 631 195,20

1,0000

45

488

f)

Bodové hodnotenie Kritéria C a Kritéria D po ich vyhodnotení komisiou:

P. č.:
Obchodné meno/názov uchádzača
Adresa sídla/miesta podnikania uchádzača
IČO

1.

Kritérium C.
Kvalita úrovne tímu
expertov a odborných
garantov (celkový súčet
navrhovaných
kvalitatívnych úrovní
expertov a odb. garantov)

Kritérium D.
Spôsob pokrytia
minimálnej požadovanej
funkcionality (celková
úroveň navrhovaného
spôsobu pokrytia
minimálnej požadovanej
funkcionality)

42

488

DXC Technology Slovakia s.r.o.,
Galvaniho 7, 820 02 Bratislava
IČO: 35 785 306

Kritérium C. – Kvalita úrovne tímu expertov a odborných garantov po vyhodnotení komisiou (celkový súčet
navrhovaných kvalitatívnych úrovní expertov a odborných garantov):
Číslo
kľúčového
experta

Pozícia kľúčového experta

Navrhovaná úroveň
kvality experta
(0-3) – Uchádzač č. 1
(DXC Technology Slovakia s.r.o.)

1

Projektový manažér (PjM)

3

2

Architekt pre informačné systémy

3

3

Expert pre výkazníctvo a reporting

3

4

Expert pre bezpečnosť

3

5

Expert pre oblasť integrácií

3

6

Expert pre migrácie

3

7

Expert pre riadenie IT procesov

3

8

Expert pre správu systémov

3

9

Odborný garant pre oblasť Podvojného účtovníctva

3

11

Odborný garant pre oblasť Materiálového
manažmentu
Odborný garant pre oblasť Personalistiky

12

Odborný garant pre oblasť Miezd

3

13

Odborný garant pre oblasť Realizácie rozpočtu

3

14

Odborný garant pre oblasť Nákladového účtovníctva

2

15

Odborný garant pre oblasť Správy majetku

3

Celkový súčet navrhovaných úrovní kvality všetkých
kľúčových expertov

42

10

2
2

Komisia pri hodnotení ponuky uchádzača DXC Technology Slovakia s.r.o. po preskúmaní ponuky tomuto
uchádzačovi znížila počet bodov zo 45 bodov uvedených uchádzačom v ponuke na počet 42 bodov, a to z dôvodu
poníženia bodov pri nasledujúcich expertoch:
1. Expert č. 10 - Odborný garant pre oblasť Materiálového manažmentu (Ing. Lenka Zambová) - Z celkovo 9
predložených profesionálnych praktických skúseností nebolo zo strany komisie možné akceptovať skúsenosti č.
4 až 9, ktoré nepredstavujú implementáciu ekonomického informačného systému, ale iba aplikačnú podporu,
rozvoj alebo implementáciu čiastkových funkcionalít. Z tohto dôvodu boli tomuto expertovi uznané 3 profesionálne
praktické skúsenosti s implementáciou ekonomického informačného systému, čo zodpovedá kvalitatívnej úrovni 2,
a teda 2 prideleným bodom.
2. Expert č. 11 - Odborný garant pre oblasť Personalistiky (Ing. Karol Hatala) - Z celkovo 5 predložených
profesionálnych praktických skúseností nebolo možné akceptovať skúsenosti č. 3 a 5, ktoré nepredstavujú
implementáciu ekonomického informačného systému, ale iba implementáciu čiastkových funkcionalít. Z tohto
dôvodu boli tomuto expertovi uznané 3 profesionálne praktické skúsenosti s implementáciou ekonomického
informačného systému, čo zodpovedá kvalitatívnej úrovni 2, a teda 2 prideleným bodom.
3. Expert č. 14 - Odborný garant pre oblasť Nákladového účtovníctva (Ing. Pavol Beniač) - Z celkovo 5
predložených profesionálnych praktických skúseností nebolo možné akceptovať skúsenosť č. 5, ktorá podľa
stručného popisu projektu nepredstavuje implementáciu ekonomického informačného systému, ale iba aplikačnú
podporu, rozvoj alebo implementáciu čiastkových funkcionalít. Z tohto dôvodu boli tomuto expertovi uznané 4
profesionálne praktické skúsenosti s implementáciou ekonomického informačného systému, čo zodpovedá
kvalitatívnej úrovni 2, a teda 2 prideleným bodom.
Niektorým z ostatných navrhnutých expertov (odborných garantov) nebolo možné zo strany komisie uznať všetky
profesionálne praktické skúsenosti uvedené v ponuke, avšak nedošlo pri nich ku zmene navrhovanej kvalitatívnej
úrovne, ktorá by znamenala zníženie počtu bodov oproti počtu bodov uvedených v ponuke uchádzača (konkrétne
u expertov č. 1, 2, 3 a 5):
1. Expert č. 1 - Z celkovo 10 profesionálnych praktických skúseností nebolo možné akceptovať skúsenosti č. 3, 7, 8,
9 a 10, ktoré nepredstavujú „implementáciu ekonomického informačného systému“ ale iba jeho aplikačnú
podporu, rozvoj, prípadne migráciu aplikácií.
2. Expert č. 2 - Z celkovo 8 profesionálnych praktických skúseností nebolo možné akceptovať skúsenosti č. 3, 4 a 7,
ktoré jednoznačne nepreukazujú skúsenosť „v oblasti návrhu ekonomických informačných systémov, ktorého
obsahom bola implementácia ekonomického informačného systému“ alebo k „návrhu“ EIS došlo ešte pred
nástupom experta do spoločnosti, prípadne v projekte ide o aplikačnú podporu a implementáciu zmien a nie
o implementáciu ekonomického informačného systému.
3. Expert č. 3 - Z celkovo 6 profesionálnych praktických skúseností nebolo možné akceptovať skúsenosť č. 5,
nakoľko expert bol na strane zákazníka a nie na strane dodávateľa.
4. Expert č. 5 - Z celkovo 6 profesionálnych praktických skúseností nebolo možné akceptovať skúsenosť č. 1, ktorá
je podľa čísla zmluvy a popisu zodpovednosti experta skôr rozvojom systému uvedeného v skúsenosti č. 2 a nie
samostatným projektom, prípadne implementáciou samostatnej integračnej platformy.
Uchádzač bol v procese hodnotenia ponuky, časť kritériá dňa 26.07.2019 komisiou vyzvaný na vysvetlenie ponuky
(rozdielu v predložených dokumentoch), konkrétne nezrovnalosti v tabuľke „Minimálna požadovaná funkcionalita
a návrh spôsobu jej pokrytia“ (Príloha 4D súťažných podkladov). Vysvetlenie uchádzač poskytol v lehote určenej

komisiou, dňa 31.7.2019. Komisia vysvetlenie zo strany uchádzača akceptovala (viď predmetnú komunikáciu – listy
zo dňa 26.7.2019 a 31.07.2019).
g) Celkové hodnotenie:

Názov kritéria

Počet bodov za kritérium – Uchádzač č. 1
(DXC Technology Slovakia s.r.o.)

A.
Cena za predmet zákazky podľa bodu 4 Prílohy č. 1 (Projekt
implementácie) s DPH a za predmet zákazky podľa bodu 5.1 Prílohy č.
1 (Služby systémovej a aplikačnej podpory – Paušál) vyjadrená v EUR
B.
Koeficient navýšenia počtu človekodní v rámci predmetu zákazky
podľa bodu 5.2 a 5.3 Prílohy č. 1 (Služby realizácie aplikačných zmien
vyplývajúcich z metodických zmien – Nad paušál)
C.
Kvalita úrovne tímu expertov a odborných garantov (celkový súčet
navrhovaných kvalitatívnych úrovní expertov a odborných garantov)
D.
Spôsob pokrytia minimálnej požadovanej funkcionality

55

15

20
10
100

Počet bodov spolu

1.

Poradie

Zoznam príloh:
1. Prezenčné listiny z 25.06.2019, 24.07.2019 a 06.08.2019
2. Tabuľka č. 1 - Hodnotenie návrhu na plnenie kritérií prítomných členov komisie s právom vyhodnocovať (4x)
3. Komunikácia s uchádzačom (List VO z dňa 26.07.2019 a odpoveď uchádzača DXC Technology Slovakia, s.r.o. zo
dňa 31.07.2019)
Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky:
Ing. Roman Navrátil

..............................................................

Ing. Erik Minarovič

..............................................................

Mgr. Jozef Zajíček

..............................................................

Matej Kurian, M.A.

..............................................................

Ing. Peter Ivánek

..............................................................

Podpisy členov komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:
Ing. Dáša Lauková, predseda komisie

..............................................................

Bc. Dorota Vojtková

..............................................................

Mgr. Emília Ochodnická

..............................................................

JUDr. Ema Cvečková

..............................................................

JUDr. Miriam Johanesová

..............................................................

Mgr. Patrícia Tóthová

..............................................................

Ing. Alena Hajdínová

..............................................................

Katarína Kormaňáková

..............................................................

