Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

Správa o zákazke zadanej v rámci dynamického nákupného systému
„Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany
sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR“
Podľa § 24 ods. 2 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“)
a) Identifikácia verejného obstarávateľa: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
b) Predmet zákazky: Obnova licencií a podpory pre firewally FortiGate 600E
c) Predpokladaná hodnota zákazky: 22 175,97 Eur bez DPH
d) Použitý postup zadávania zákazky: užšia súťaž, zákazka zadávaná v zriadenom
dynamickom nákupnom systéme
e) Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom
vestníku a vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení: Oznámenie
o zámere zriadiť dynamický nákupný systém uskutočnil verejný obstarávateľ zverejnením
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ dňa 7.10.2020 pod
číslom 2020/S 195-471130 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 210/2020 dňa
8.10.2020 pod značkou 34347-MUT
f) Identifikácia vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikácia
záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov: neuplatnilo sa – výber
záujemcov nebol zrealizovaný, výzva na predkladanie ponúk bola zaslaná všetkým
záujemcom zaradeným do kategórie č. 2 dynamického nákupného systému
g) Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia: neuplatnilo sa
h) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: neuplatnilo sa
i) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky
alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom
a ich identifikácia, ak sú známi: úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky sa
stal uchádzač TooNet, s.r.o., Seberíniho 1, Bratislava, ktorý spĺňa stanovené podmienky
účasti, jeho ponuka splnila požiadavky na predmet zákazky a v elektronickej aukcii ponúkol
najnižšiu konečnú cenu za celý predmet zákazky vo výške 18 200 Eur bez DPH. Úspešný
uchádzač nemá v úmysle využiť na plnenie predmetu zákazky žiadneho subdodávateľa.
j) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu,
priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní: neuplatnilo sa
k) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) zákona o verejnom
obstarávaní a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom
obstarávaní, odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní: neuplatnilo sa - nejde o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti
l) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: neuplatnilo sa
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m) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: v súlade
s § 58 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní boli použité iba elektronické prostriedky
komunikácie
n) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia: nebol zistený konflikt záujmov
o) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov na účely prípravy
postupu verejného obstarávania: nebolo využité predbežné zapojenie záujemcov na účely
prípravy postupu verejného obstarávania
V Bratislave 2.6.2021

