MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefanovičova 5, 817 82 BRATISLAVA

SPRÁVA O ZÁKAZKE
podľa § 24 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:

„Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft“

Predpokladaná hodnota zákazky:

48 107 443,23 EUR bez DPH

b)

Použitý postup zadávania zákazky:

Verejná súťaž – nadlimitná zákazka

c)

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania
a čísla týchto oznámení:
Vestník európskej únie:
• oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:

d)

EÚ 2018/S 181-410157 zo dňa 20.09.2018

Vestník verejného obstarávania (ÚVO):
• oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:
Vestník č. 188/2018 - 21.09.2018 _ 13226 – MSS
Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Neaplikuje sa.

e)

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
DNS a.s. Na Strži 65/1702, 14000, Praha, IČO: 25146441
Dôvod vylúčenia:
§ 53 ods. 5 písm. b) a d) zákona o verejnom obstarávaní

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 tretím osobám, ak je známy
Úspešný uchádzač:

Neaplikuje sa

Podiel subdodávky:
0%

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefanovičova 5, 817 82 BRATISLAVA
h)

Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania :
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:
v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uvedené rozhodnutie vyplynulo z dlhodobého priebehu verejného obstarávania, kde odborná hodnotiaca komisia
preverila aktuálnosť potrieb verejných obstarávateľov voči štruktúre produktov a služieb Microsoft, ktoré bolo
založené na potrebách a požiadavkách verejných obstarávateľov existujúcich v roku 2018.
Na základe diskusie komisia dospela k záveru, že predmet zákazky nekorešponduje so súčasnými potrebami
verejného obstarávateľa/verejných obstarávateľov a predmet zákazky bude obsahovo modifikovaný. Po schválení
Útvarom hodnoty za peniaze bude verejné obstarávanie na produkty Microsoft realizované formou
centralizovaného dynamického nákupného systému (DNS) podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z. z. vyhláseným a
koordinovaným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) v zmysle
kompetenčného zákona č. 134/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Ak vznikne akútna potreba verejných obstarávateľov obstarať produkty Microsoft a dovtedy nepríde k
schváleniu a vyhláseniu centralizovaného dynamického nákupného systému na MIRRI, verejní obstarávatelia môžu
obstarávať decentralizovaný predmet zákazky pre svoje potreby postupom verejnej súťaže, prípadne postupom
dynamického nákupného systému.

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.

o)

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Neaplikuje sa.

