MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefanovičova 5, 817 82 BRATISLAVA

SPRÁVA O ZÁKAZKE
podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a)

Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky:
Verejný obstarávateľ:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Predmet zákazky:

Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému

Predpokladaná hodnota zákazky /
Konečná hodnota zákazky:

46 997 212,51 / 45 330 042,63 EUR bez DPH

b)

Použitý postup zadávania zákazky :

Nadlimitná zákazka, verejná súťaž v zmysle § 66 ods. 7 zákona

c)

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania
a čísla týchto oznámení:
Úradný vestník európskej únie:
• predbežné oznámenie
• oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante
• oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Vestník verejného obstarávania:
• predbežné oznámenie
• oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante
• oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

2019/S 075-178374 zo dňa 16.04.2019

Vestník č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019
pod označením 8008 – MSS

d)

Identifikácia vybratých záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikácia záujemcov, ktorí
neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov:
Neaplikuje sa.

e)

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Neaplikuje sa.

f)

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Neaplikuje sa

g)

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej
dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikácií, ak sú známi
Identifikácia úspešného uchádzača
DXC Techology Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7, 820 02 Bratislava
IČO: 35 785 306

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefanovičova 5, 817 82 BRATISLAVA
Odôvodnenie výberu jeho ponuky:
Ponuka uchádzača splnia všetky podmienky a požiadavky stanovené verejným obstarávateľom v tomto verejnom
obstarávaní. Komisiou bola ponuka uchádzača vyhodnotená ako úspešná s počtom dosiahnutých bodov 100.
Podiel subdodávky: menej ako 73 %, z toho:
- TORY CONSULTING, a.s., Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice – menej ako 28%
- TransTeQ s. r. o., Dobšinského 1598/16, 010 08 Žilina – menej ako 15%
- GLOBESY, s.r.o., Framborská 58, 010 01 Žilina – menej ako 15%
- MIM, s .r. o. Slnečná 211/1, 010 03 Žilina – menej ako 15%
h)

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho
konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2:
Neaplikuje sa.

i)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu podľa § 135 ods. 1
písm. k):
Neaplikuje sa.

j)

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2:
Neaplikuje sa.

k)

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody
nezriadenia dynamického nákupného systému:
Neaplikuje sa.

l)

Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:
Neaplikuje sa.

m)

Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:
Neaplikuje sa.

n)

Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy
postupu verejného obstarávania:
Neaplikuje sa.

