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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Dopravný úrad
Vnútroštátne identifikačné číslo:  42355826
Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Vaculovič Filip
Telefón: +421 248777507
Email: filip.vaculovic@nsat.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nsat.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15013

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433182
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na:  vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://nsat.eranet.sk/#/tenders

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Manažment údajov Dopravného úradu
Referenčné číslo: 11114/2021/KP/VO

II.1.2)    Hlavný kód CPV
72000000-5

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je vytvorenie diela nového informačného systému s názvom Centrálny register Dopravného úradu
(ďalej len IS CR DÚ) v rámci dodania tovarov a poskytnutia služieb pre hlavné aktivity dopytového projektu Manažment
údajov Dopravného úradu. Cieľom projektu Manažment údajov Dopravného úradu je transformácia existujúceho
spôsobu výkonu agend Dopravného úradu s použitím overených najnovších IT nástrojov. Výsledkom bude
implementácia a nasadenie modulov: Elektronické služby, Frontednové komponenty (Portál Dopravného úradu, Mobilná
aplikácia), Agendové komponenty (Reporty, Schvaľovanie a spracovanie žiadostí, Plánovanie a evidencia skúšok a
výcvikov, Publikovanie obsahu a informácií, Definícia šablón a evidencia a kontrola programov bezpečnostnej ochrany a
príručiek poverených organizácií, Plánovanie a evidencia kontrolných činností ŠOD), Registre Dopravného úradu,
Integračná platforma Dopravného úradu, Komponenty pre integráciu interných a externých systémov. 
IS CR DÚ, ktorý bude výstupom projektu Manažment údajov Dopravného úradu a vytvorenie ktorého je predmetom
zákazky zabezpečí podporu výkonu transformovaných procesov tak, aby bolo možné dosiahnuť vyššiu úroveň
automatizácie procesov, skrátenie dĺžky konania, zvýšenie flexibility pri zavádzaní legislatívnych zmien, dlhodobo
udržateľnú prevádzku informačných systémov.

II.1.5)    Celková odhadovaná hodnota
3 847 222,22 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
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II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
72200000-7
 
72230000-6
 
72240000-9
 
72254000-0
 
72260000-5
 
72320000-4
 
79632000-3
 
48000000-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava, Slovensko

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vytvorenie diela Informačného systému Centrálny register Dopravného úradu. Informačný
systém Centrálneho registra Dopravného úradu zahŕňa najmä: analýzu, vývoj, testovanie, nasadenie, školenie,
konzultáciu, systémové integrácie, bezpečnosť.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
3 847 222,22 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
33
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov
Európskej únie: Áno 
Operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII) financovaný fondom - Európsky fond regionálneho rozvoja,
Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, dopytovo orientovaný projekt Manažment údajov Dopravného úradu, kód projektu
v ITMS2014+: 311071AHC4

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských

alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon") v plnom rozsahu.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinny
poskytnúť súčinnosť podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Verejná súťaž
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IV.1.8)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Áno

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas:  20.08.2021 09:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
CS

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  20.08.2021 10:00
Miesto:  Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Áno. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)     INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverzná
verejná súťaž). 
Verejný obstarávateľ vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného
obstarávania ERANET. 
Verejny obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods.6 písm.
g) ZVO. 
Verejny obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo vyške 150 000,- EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc EUR).
Podrobné informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažnych podkladoch. 
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažnych podkladoch. 
Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: 33 mesiacov. Lehota na vykonanie a odovzdanie diela je stanovená na
21 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr do 30.9.2023. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, a to
do dňa uplynutia záručnej doby v zmysle bodu 8.2 návrhu Zmluvy o dielo uvedenej v prílohe č. 2 súťažných podkladov,
t.j. 12 mesiacov od riadneho odovzdania a prevzatia Diela. 
V zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejnym obstarávateľom predložením Jednotného
európskeho dokumentu. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 
Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.

VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.07.2021
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