Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
831 01 BRATISLAVA

ZÁUJEMCOM

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

NTS SR-R 744/2020

JUDr. Ivan Beňo
02/5910 3050
Ivan.beno@ntssr.sk

Bratislava

VEC:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Výzva“)
Predmet zákazky:

„Informačný systém pre ekonomickú a logistickú agendu pre
príspevkovú organizáciu, vrátane migrácie dát, podpory a
údržby“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zast.:

Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
30 853 915
2021764371
SK2021764371
Rada riaditeľov, v zast.:
Ing. Renáta Dundová, MBA, generálna riaditeľka
MUDr. Nataša Chovancová, medicínska riaditeľka

Kontaktná osoba:
Tel.:
e-mail:
web:

JUDr. Ivan Beňo
+421 2 5910 3050
ivan.beno@ntssr.sk
www.ntssr.sk

2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia
2.1 Predmetom zákazky je dodávka informačného systému (IS) pre ekonomickú a logistickú
agendu pre príspevkovú organizáciu a to v rozsahu pre spracovanie ekonomickej a logistickej
agendy so všetkými potrebnými výkazmi pre štátnu správu, zdravotníctvo, komunikácia so
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2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

štátnou pokladnicou, evidencia a správa majetku, vrátane migrácie požadovaných údajov z
používaného systému Microsoft Dynamics NAV v 3.7 do nového systému, ako aj podpora
a údržba (maintenance) nového systému počas 48 mesiacov a servisné služby (60hod.) ako aj
zaškolenie 14 používateľov v rozsahu minimálne 12h. Počet požadovaných konkurenčných
licencií 13. Podrobný popis je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v súlade s ust. § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní), v sume 64 007,00 € bez DPH. Uvedená
suma je suma maximálna.
Kód CPV: 48812000-3- Finančné informačné systémy, 72600000-6 – Počítačové podporné
služby a poradenstvo, 72610000-9 – Počítačové podporné služby, 72267100-0 – Údržba
programového vybavenia (softvér) informačných technológií
Opis predmetu zákazky: Podrobný opis predmetu zákazky je z dôvodu značného textového
rozsahu uvedený v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.
Miesto poskytovania služieb: Miestom poskytovania služieb je sídlo verejného obstarávateľa,
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava. Ak to povaha prác dovoľuje, Poskytovateľ je oprávnený
so súhlasom Objednávateľa zabezpečiť niektoré práce pri Dodávke IS a migrácii dát a Služby
podpory a údržby a Servisné služby aj prostredníctvom vzdialeného prístupu podľa
dohodnutých technických a bezpečnostných podmienok.
Rozdelenie zákazky na časti: Táto zákazka sa nedelí na časti.
Množstvo alebo rozsah zákazky: Množstvo a rozsah poskytovaných služieb je podrobne
uvedený v Prílohe č. 1 k tejto Výzve.
Trvanie zmluvy: Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) s úspešným uchádzačom bude
uzatvorená na dobu určitú, konkrétne na obdobie 48 mesiacov.

3. Obchodné podmienky
3.1 Výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní bude uzavretie Zmluvy s úspešným uchádzačom.
3.2 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy.
3.3 Celková zmluvná cena nesmie prekročiť sumu predpokladanej hodnoty zákazky, t.j.64 007,00
€ bez DPH.
3.4 Cena za dielo a poskytnuté služby bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 2 tejto
Výzvy. Ceny budú uvedené v eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne platnej sadzby DPH,
colných sadzieb, poistného a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná, pričom musí zahŕňať všetky položky
požadovaného rozsahu predmetu zákazky.
3.5 Lehota splatnosti faktúr: 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
3.6 Podmienky dodania diela a poskytovania služby: úspešný uchádzač bude poskytovať služby
verejnému obstarávateľovi v špecifikácii a podľa podmienok uvedených v tejto Výzve
a podľa uzatvorenej zmluvy.
4. Obsah ponuky
4.1 Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby vo svojej ponuke predložil
nasledovné doklady a dokumenty vyžadované k preukázaniu splnenia podmienok
účasti:
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4.1.1 Doklad o oprávnení poskytovať služby (sken):
- Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo Živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ)
- Výpis z Obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická
osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri)
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov, napr.
doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
4.1.2 Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie určenej podmienky účasti uchádzač
preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb, ktorými preukáže, že za
obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
poskytol služby rovnakého charakteru ako je požadovaný predmet zákazky
v celkovej súhrnnej hodnote minimálne 45 000,00 EUR bez DPH.
4.2

Ďalšie doklady a dokumenty, ktoré je uchádzač povinný predložiť vo svojej ponuke:
- Vyplnená Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria, podpísaný podľa ods. 4 písm.
C tejto Výzvy (sken),
- Vyplnená Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača, podpísaná podľa ods. 4
písm. C tejto Výzvy (sken),
- Vyplnená Príloha č. 4 – Zmluva o dielo, podpísaná podľa ods. 4 písm. C tejto
Výzvy, vrátane všetkých príloh (sken), (pozn.: V prípade, ak má uchádzač záujem
oboznámiť sa s bezpečnostnou politikou NTS SR, je to možné nahliadnutím do
interných smerníc č. 4 a 5/2020 NTS SR na sekretariáte generálnej riaditeľky v
sídle riaditeľstva NTS SR na Ďumbierskej 3/L, 831 01 Bratislava.)
- Technická špecifikácia ponúkaného systému v takej štruktúre a podobe, aby bolo
možné posúdiť splnenie všetkých technických a funkčných požiadaviek
vyžadovaných podľa Prílohy č. 1 k tejto Výzve.

4.3

Vyhotovenie predkladaných dokumentov:
Dokumenty musia byť podpísané uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať
v mene uchádzača v súlade s dokladom o podnikaní. V prípade podpísania osobou, ktorá
koná v mene uchádzača na základe plnomocenstva, originál/overená kópia plnomocenstva
musí byť súčasťou predloženej ponuky(sken).

5. Forma ponuky
5.1 Zákazka je realizovaná elektronickou formou prostredníctvom systému JOSEPHINE S
ELEKTRONICKOU AUKCIOU.
6. Predkladanie ponúk
6.1 Uchádzači predložia svoje ponuky elektronicky priamo do systému JOSEPHINE umiestnenom
na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11627/summary
6.2 Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej
adrese https://josephine.proebiz.com/ Pri vkladaní ponuky uchádzači postupujú nasledovne:
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6.2.2 Doklady podľa bodu 4. OBSAH PONUKY uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ v časti
„Ponuka (súbor priložíte cez tlačidlo +)“.
6.2.3 Cenu (KRIÉRIUM) uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ priamo do preddefinovanej
tabuľky.
6.3 V prípade otázok týkajúcich sa registrácie a vloženia ponúk do daného systému môže uchádzač
kontaktovať správcu systému houston@proebiz.com alebo telefonicky +421 220 255 999.
6.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom
notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej
zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti
obrazovky).
7.

Lehota na predkladanie ponúk a platnosť ponuky
7.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 21.04.2021 o 13:00 hod.
7.2 Lehota viazanosti ponúk je do 01.10.2021

8.

Vysvetľovanie výzvy
8.1 V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej
dokumentácií, môže uchádzač elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Do predmetu
správy je uchádzač povinný uviesť „Žiadosť o vysvetlenie“. Uchádzač musí svoju žiadosť
doručiť verejnému obstarávateľovi max. 48 hodín (počas pracovných dní) pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie
žiadosti a doručenie odpovede všetkým uchádzačom. Uchádzačom bude vysvetlenie doručené
elektronicky v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ najneskôr 24
hodín (počas pracovných dní) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. O doručení
správy bude uchádzač informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú
adresu zadanú pri registrácií.
8.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

9.

Tel:

Vyhodnocovanie ponúk
9.1 Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u všetkých uchádzačov, ktorí
predložili ponuku.
9.2 V prípade, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
požiadaviek uvedených v tejto Výzve, verejný obstarávateľ elektronicky požiada uchádzača v
systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ o vysvetlenie predložených
dokladov. Vysvetlenie uchádzač doručí elektronicky v systéme JOSEPHINE prostredníctvom
okna „KOMUNIKÁCIA“.
9.3 Uchádzačom, ktorí nesplnia požiadavky na predmet zákazky, zašle verejný obstarávateľ
správu s názvom „Oznámenie o vylúčení“, ktorú elektronicky doručí v systéme JOSEPHINE
prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný
aj prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.
Uchádzačom, ktorým bude doručená správa „Oznámenie o vylúčení“ verejný obstarávateľ
neumožní účasť v elektronickej aukcii.
9.4 Po úplnom vyhodnotení ponúk bude uchádzačom, ktorí splnili požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií doručená
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„Výzva na účasť v elektronickej aukcii“, v ktorej budú uvedené podrobné informácie týkajúce
sa priebehu elektronickej aukcie.
10. Elektronická aukcia
10.1 Elektronická aukcia je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva
elektronické systémy na predkladanie:
a) nových cien upravených smerom nadol,
b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov
ponúk alebo
c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
10.2 Elektronická aukcia pre daný predmet zákazky bude prebiehať v systéme PROEBIZ
TENDERBOX na internetovej adrese https://gov-vo.proebiz.com.
10.3 Technické požiadavky na prístup do elektronickej aukcie: počítač uchádzača musí byť
pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné používať jeden
z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Microsoft Edge,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná.
Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.
10.4 Elektronická aukcia sa bude konať spravidla do piatich (5) pracovných dní po ukončení lehoty
na predkladanie ponúk. Podrobné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie budú
uvedené vo „Výzve na účasť v elektronickej aukcii“.
10.5 Uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po ukončení elektronickej aukcie
predmetu zákazky doručí bezodkladne elektronicky prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní nasledujúcich
po ukončení elektronickej aukcie Prílohu č. 2 - Návrh na plnenie kritéria, v ktorej budú uvedené
výsledné hodnoty z elektronickej aukcie.
10.6 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po ukončení elektronickej aukcie nedoručí
aktualizovanú Prílohu č. 2 - Návrh na plnenie kritéria tejto Výzvy v súlade s predchádzajúcim
bodom, verejný obstarávateľ bude nepredloženie týchto príloh považovať za odstúpenie
úspešného uchádzača od svojej ponuky. Verejný obstarávateľ následne zopakuje elektronickú
aukciu, do ktorej opakovane vyzve elektronickými prostriedkami na účasť súčasne všetkých
uchádzačov z predošlého kola elektronickej aukcie okrem uchádzača, ktorý odstúpil od svojej
ponuky v predmete zákazky. Východiskom nového kola elektronickej aukcie budú celkové
ceny s DPH za jednotlivé položky predmetu zákazky, ktoré boli výsledkom predchádzajúceho
kola elektronickej aukcie. Nová elektronická aukcia sa začne minimálne dva pracovné dni odo
dňa odoslania Výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Po skončení nového kola elektronickej
aukcie sa bude postupovať podľa bodu 10.5, resp. podľa bodu 10.6 tejto Výzvy.

11. Neprijateľná ponuka
11.1 V prípade, že konečná ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
presiahne PHZ, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú.
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11.2 Uchádzačom, ktorých ponuka bola verejným obstarávateľom označená ako neprijateľná, zašle
verejný obstarávateľ správu s názvom „Oznámenie o vylúčení“, ktorú elektronicky doručí v
systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude
uchádzač informovaný aj prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú
pri registrácii. Uchádzačom, ktorým bude doručená správa „Oznámenie o vylúčení“ verejný
obstarávateľ neumožní účasť v elektronickej aukcii.
12. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
12.1 Prijateľnou ponukou pre verejného obstarávateľa sa stane ponuka uchádzača s najnižšou
celkovou cenou s DPH za predmet zákazky. Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky
neúspešní.
12.2 Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom formou
Oznámenia o prijatí / neprijatí ponuky. Oznámenie bude elektronicky doručené v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač
informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri
registrácií.
12.3 Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa
doručenia Oznámenia o prijatí ponuky doručí na adresu verejného obstarávateľa:
- 4x podpísanú Zmluvu o dielo (vrátane príloh)
13. Doplňujúce informácie
13.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
13.2 Predložením ponuky ešte nevzniká právny nárok na uzavretie zmluvného vzťahu. Na
uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný uchádzač písomne vyzvaný zo strany verejného
obstarávateľa.
13.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť použitý postup zadávania
zákazky, a to najmä ak:
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo Výzve,
- ponuky všetkých uchádzačov/uchádzača budú vyššie, ako predpokladaná hodnota zákazky.
V Bratislave, dňa 06.04.2021

Ing. Renáta Dundová, MBA
generálna riaditeľka
Národná transfúzna služba SR
MUDr. Nataša Chovancová
medicínska riaditeľka
Národná transfúzna služba SR

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo
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