OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151742
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Fačkovec
Telefón: +421 259584014
Email: marian.fackovec@mfsr.sk
Fax: +421 259582369
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.finance.gov.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/237

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft
Referenčné číslo: VO 117/2018
Hlavný kód CPV
72261000-2
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb Microsoft s cieľom
prinášať centralizované, moderné, cenovo prístupné licencovanie základného programového vybavenia zamestnanca v
rámci štátnej a verejnej správy a to s ohľadom na zachovanie hodnoty doposiaľ investovaných prostriedkov. Ambíciou
centrálnej rámcovej dohody je zmena licencovania produktov Microsoft podľa súčasných požiadaviek a dosiahnutie
cenovo najvýhodnejších podmienok.
Verejný obstarávateľ má so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited uzatvorenú zmluvu Microsoft Enterprise
Agreement č. 99E60017 a zmluvu Microsoft Business Agreement č. UM002887. Verejný obstarávateľ obnoví zmluvy
Microsoft Enterprise Agreement a Microsoft Business Agreement a podpíše novú prihlášku MSEE na obdobie 36
mesiacov, ktorej predmetom je počet, rozsah jednotlivých licencií a čas, na ktorý sa licencia udeľuje a v rámci ktorej
bude úspešný uchádzač uvedený ako autorizovaný predajca spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited.
Cieľom uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie podpory k licenciám Microsoft je zabezpečenie obnovy
nadobudnutých softvérových licencií Microsoft na dobu 36 mesiacov, pokrytie licenčných potrieb zapojených organizácií
na základe ich požiadaviek, ako i celkové optimálne využívanie licencií.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 týchto súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)
VI.6)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.12.2019
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2018-410157
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 181-410157
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 18.09.2018

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
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Namiesto:
26.08.2019 09:00
má byť:
13.01.2020 09:00
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Namiesto:
31.12.2019
má byť:
30.06.2020
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
27.08.2019 10:00
má byť:
13.01.2020 13:00
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