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Výzva na predkladanie ponúk   
  

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa 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“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní  

  

1. Verejný obstarávateľ   

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Kollárova 8   

917 02 Trnava  

IČO: 42156424  

Kontaktná osoba: Mgr. Alexander Kanóc 

tel. č.: 02/32780723  

e-mail:  alexander.kanoc@nases.gov.sk adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa 

/URL/: https://www.nases.gov.sk/   

  

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:   

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.   

  

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa   

  

„Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Jira.“  

  

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)  

Služby  

  

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:   

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava  

  

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy, objednávka): 

Objednávka.  

  

7. Stručný opis zákazky:  

Predmetom zákazky sú nákup licencií k systému Jira alebo ekvivalent jeho doplnkom podľa 

zoznamu pre účely pokrytia procesov riadenia na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach. 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.  

  

8. Spoločný slovník obstarávania:  

72212331-8 -  Služby na vývoj softvéru na riadenie projektov 

 

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky sú nákup licencií k systému Jira alebo ekvivalent a jeho doplnkom podľa 

zoznamu pre účely pokrytia procesov riadenia na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach. 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.   

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:    68 789,00 EUR.   
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Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe cenníkovej ceny v súlade s 

ustanovením § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

  

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:   

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 60 dní od jej doručenia. Predmet zákazky 

bude financovaný z prostriedkov EŠIF - Operačný program Integrovaná infraštruktúra. 

  

12. Podmienky účasti   

  

Osobné postavenie uchádzačov:   

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. byť oprávnený poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. Pre účely 

splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač predkladá doklad o 

oprávnení poskytovať službu (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského 

registra). Uchádzač prekladá doklady v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne 

osvedčených kópií. 

  

Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude vyzvaný 

na vysvetlenie alebo doplnenie dokladov.  

  

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).  

  

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie 

služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. V 

prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.  

  

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):   

 28.11. 2019 do 10:00 hod.  

 

15.  Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.1.2020. 

 

16. Miesto na predloženie ponúk:   

Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na emailové adresy:   

alexander.kanoc@nases.gov.sk, lucia.janesova@nases.gov.sk  

  

17. Ponuka musí obsahovať:   

1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (bod č.12 tejto 

výzvy).  

2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18 tejto výzvy.   

3. Doplnený Položkovitý rozpočet vo formáte excel, ktorý tvorí prílohu č. 1 výzvy na 

predkladanie ponúk.  

mailto:alexander.kanoc@nases.gov.sk
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Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 

požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. V prípade, že uchádzač ani v 

dodatočne určenej lehote nedoplní náležitosti ponuky, jeho ponuka bude vylúčená a ako 

úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako 2. v poradí. Verejný obstarávateľ 

po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 

uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať e-mailom ihneď po 

vyhodnotení. Úspešnému uchádzačovi bude odoslaná Objednávka.   

  

18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk   

  

 Návrh na plnenie kritérií  

  

  

  

 

Kritérium  

  

  

  

Návrh  Sadzba DPH v zmysle 

platnej legislatívy  
Návrh  

Najnižšia konečná zmluvná 

cena v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je 100 %.*  

  
Spolu........................EUR  

  

  
bez DPH  

    
Spolu...................EUR  

  

  
vrátane DPH  

  

  
V.......................................  

  

  
Dátum.............................  

  
Meno a priezvisko 

štatutára uchádzača 

alebo ním poverenej 

osoby  

  

  

  
Podpis  

  

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  

Štátny jazyk – slovenský jazyk (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej 

republike. V takomto prípade ponuky môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom 

jazyku) 

  

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  

Áno – Operačný program Integrovaná infraštruktúra.  

  

21. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk:  

20.11.2019  

 

22. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 

20.11.2019 

  

Príloha: 1x  

Položkovitý rozpočet (podrobný opis predmetu zákazky).  

  


