FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
__________________________________________________________________________________________
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov k
plánovanej zákazke: „SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD“.
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)
(ďalej ako „Oznámenie“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Adresa:
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
42499500
Kontaktná osoba/telefón, e-mail:
Mgr. Martina Czigányiková, tlf.: +421 2 49234 332, e-mail: martina.cziganyikova@financnasprava.sk
Ing. Iveta Bajerová, tlf.: +421 2 49234 340, e-mail: iveta.bajerova@financnasprava.sk
Internetová adresa (URL):
www.financnasprava.sk
Profil verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12252
Link na zverejnené dokumenty k PTK:
https://www.ezakazky.sk/frsr/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=19437436
&
https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/verejne-obstaranie/profil-verejnehoobstaravatela
2. Názov predmetu prípravných trhových konzultácií
Prípravné trhové konzultácie k „SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD“.
3. Účel prípravných trhových konzultácií
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FRSR“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona
o VO na vyššie uvedený plánovaný predmet zákazky.
Účelom prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov (ďalej len „PTK“) je:
 príprava a informovanie potenciálnych záujemcov o plánovanom postupe verejného
obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky,
 overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky,
 získať radu, vyhodnotiť alebo prijať radu od hospodárskych subjektov–potenciálnych
záujemcov, ktorí sa zúčastnia prípravných trhových konzultácií, pri plánovaní alebo realizácii
postupu verejného obstarávania,
 ujasniť si nediskriminačné parametre opisu predmetu zákazky s cieľom čo najotvorenejšej
hospodárskej súťaže a získania čo najviac ponúk a zadefinovať predmet zákazky tak, aby spĺňal
požiadavky jednoznačného, úplného a nestranného opisu predmetu zákazky.
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4. Návrh na opis predmetu zákazky
Predmetom plánovanej zákazky „SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD“ sú
služby zabezpečenia podpory a prevádzky ISFS-SD (Informačný Systém Finančnej správy – Správa
Daní) vrátane jeho nevyhnutných úprav. Návrh opisu zákazky, ktorý bude predmetom prípravných
trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov je uvedený v prílohe č.4 tohto
oznámenia.
5. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov
CPV - Hlavný predmet – hlavný slovník:
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom
72267000-4 Služby na údržbu a opravu softvéru
6. Požiadavky na hospodársky subjekt, ktorý sa chce zúčastniť PTK
Verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o začatí PTK (prostredníctvom predbežného
oznámenia zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania) oslovuje hospodárske subjekty, ktoré
môžu poskytnúť radu k definovaniu predmetu zákazky s cieľom stanoviť objektívne a
nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné
skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného
obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených
hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu a bola tak zabezpečená čestná
hospodárska súťaž. Súčasťou PTK je následne aj správne určenie PHZ. Do PTK sa môže zapojiť
ktorýkoľvek oprávnený hospodársky subjekt (účastník trhu), pričom verejný obstarávateľ sa s
ohľadom na odbornosť, vedomosti a skúsenosti relevantných záujemcov, ktorí sa chcú zapojiť do PTK,
stanovil nasledovné požiadavky a podmienky:
1. Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa PTK na vyššie uvedený predmet musí byť
slobodné a vážne. Účasť na PTK je dobrovoľná a záujemca sa môže slobodne rozhodnúť, či
využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa PTK.
2. Záujemca si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti
hospodárskeho subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní; hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastnia PTK, sa môžu za podmienok
uvedených v § 25 ods. 2 ZVO, zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a predložiť
ponuku.
3. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa PTK, potvrdí svoj záujem o účasť najneskôr
do 12.03.2021 do 23:59:59 hod zaslaním vyplneného formulára (Príloha č. 1 tohto oznámenia)
prostredníctvom
priameho
linku:
https://www.ezakazky.sk/frsr/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=194
37436&
4. Záujemcami o účasť na PTK môžu byť hospodárske subjekty - záujemcovia, ktorí sú oprávnení
poskytovať služby, ktoré budú predmetom plánovanej zákazky; verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo preveriť túto skutočnosť z dostupných registrov.
5. Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených hospodárskych
subjektov zverejní dokumenty a informácie o PTK v súvislosti s plánovaných postupom
verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12252 a zároveň aj na svojom
webovom
sídle
https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/verejneobstaranie/profil-verejneho-obstaravatela
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6. Verejný obstarávateľ spôsobom uvedeným v bode 5 tejto časti oznámenia a v súlade s § 25
ods. 3 zákona o VO zverejní aj všetky potrebné informácie, ktoré budú prístupné počas celého
trvania PTK všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení.
7. Cieľom PTK je konzultovať min. rozsah otázok uvedený v Prílohe č. 2 tohto oznámenia. Počas
trvania PTK očakáva verejný obstarávateľ od účastníkov PTK aktívnu participáciu a
predkladanie návrhov, pripomienok a odporúčaní v súvislosti s plánovaným verejným
obstarávaním.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uskutočniť PTK aj vo viacerých po sebe nasledujúcich
etapách, ak to bude na základe okolností a rozsahu PTK vhodné a potrebné.
9. Komunikácia v priebehu PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude
akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk.

7. Priebeh prípravných trhových konzultácií
1. Po uplynutí lehoty, v ktorej je možné prihlásiť sa do prípravných trhových konzultácií, uvedenej
pod bodom 3 časti 6 tohto oznámenia, zostaví verejný obstarávateľ zoznam účastníkov PTK.
Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom, ktorí prejavili záujem o účasť v PTK a spĺňajú
požiadavky uvedené v bode 4 časti 6 tohto oznámenia oznámi prostredníctvom systému na
elektronickú komunikáciu eZakazky, miesto a čas uskutočnenia PTK. PTK budú prebiehať
dištančne s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie formou napr. MS Teams/Cisco
Webex/Skype for Business na základe e-mailovej dohody. Predpokladaný začiatok PTK je od
22.03.2021.
2. PTK budú prebiehať s jednotlivými účastníkmi PTK samostatne a za účasti zástupcov verejného
obstarávateľa.
3. S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou záujemcu nenarušila hospodárska súťaž,
bude z priebehu PTK vyhotovená písomná zápisnica, ktorej obsah bude záujemcovi zaslaný za
účelom uplatnenia pripomienok.
4. Po ukončení PTK verejný obstarávateľ vyhotoví súhrnnú zápisnicu o priebehu PTK, ktorá bude
obsahovať výlučne informácie, ktoré viedli k zmene, prípadne úprave podmienok súťaže.
5. Na PTK je hospodársky subjekt oprávnený zúčastniť sa prostredníctvom osoby oprávnenej
zúčastniť sa na PTK za hospodársky subjekt (uvedenej vo formulári, prostredníctvom ktorého
záujemca prejavil záujem o účasť v prípravných trhových konzultáciách); nevyžaduje sa účasť
štatutárneho zástupcu. Zúčastnená osoba na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej
konať za hospodársky subjekt(ak relevantné).
6. Ak sa záujemca nemôže osobne zúčastniť PTK, môže zaslať svoje otázky, návrhy alebo
pripomienky prostredníctvom systému na elektronickú komunikáciu eZakazky, a to do
termínu: 21.03.2021 vrátane a to najmä zaslaním vyplnenej prílohy č. 2 tohto oznámenia –
Okruh otázok.
7. Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne upraví opis
predmetu zákazky, ktorý bude podkladom na určenie PHZ. Verejný obstarávateľ následne zašle
opis predmet zákazky (návrh výzvy za účelom určenia PHZ) a vyzve všetky zúčastnené
hospodárske subjekty na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ.
8. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných
informácií, ktorú môžu byť v rámci PTK poskytnuté. Hospodársky subjekt označí informácie,
ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie.
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9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu
PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ
informovať dostatočne vopred.
Harmonogram PTK
Názov úkonu
Vyhlásenie PTK
Prijímanie žiadostí o účasť v PTK:
Posúdenie informácií z doručených dokladov a dokumentov:
Riadený dialóg so subjektami:
Prijímanie žiadostí o vysvetlenie alebo doplnenie po riadenom dialógu:

Termín
02.03.2021
12.03.2021 (vrátane)
21.03.2021
22.03.2021-01.04.2021
09.04.2021

Zaslanie odpovedí (vrátane cenových návrhov) záujemcov:

do 16.04.2021

Spracovanie prijatých dokumentov z PTK, vyhodnocovanie priebehu Do 30.04.2021
PTK, finalizácia záverov PTK, úkony spojené s ukončením PTK:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých termínov harmonogramu.
8. Požiadavky na komunikáciu
S ohľadom na § 20 zákona o verejnom obstarávaní bude celá písomná (korešpondenčná) komunikácia
v priebehu konzultácií prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom systému eZakazky.
Komunikačný jazyk v priebehu vysvetľovania žiadosti bude v slovenskom, prípadne českom jazyku.
Prejavenie záujmu o účasť na prípravných trhových konzultáciách: verejný obstarávateľ nižšie uvádza
priamy link na stránku, prostredníctvom ktorej relevantný subjekt prejaví záujem o svoju účasť:
https://www.ezakazky.sk/frsr/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=19437436
&
V prípade potreby môže hospodársky subjekt kontaktovať osobu verejného obstarávateľa, ktorá
zabezpečuje organizáciu PTK a je uvedená v časti č. 1 tohto oznámenia.
9. Výsledok PTK:
Aktualizované súťažné podklady a podklady k PHZ na základe uskutočnených dialógov s uchádzačmi
a posúdení ich návrhov.
10. Náklady spojené s PTK
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša účastník PTK bez akéhokoľvek finančného
nároku na verejného obstarávateľa.
11. Doplňujúce informácie
Tento dokument obsahuje informácie, ktoré majú predbežný/indikatívny charakter a môžu
podliehať zmenám. Z tohto dôvodu sa informácie uvedené v tomto dokumente nemôžu považovať za
(i) opis predmetu zákazky verejného obstarávania, (ii) súťažné podklady pre účely predloženia
ponuky.
12. Záverečné ustanovenia
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok realizácie PTK, o ktorých bude dostatočne
vopred informovať všetky subjekty.
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok realizácie PTK, pričom prípadné zmeny
oznámi všetkým dotknutým subjektom bezprostredne po prijatí rozhodnutia o zmenách PTK.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje podľa potreby realizovať viackolové PTK.
V Bratislave dňa 3.3.2021

Ing. Romana Miková
poverená výkonom dočasne
neobsadenej riadiacej funkcie
generálny riaditeľ sekcie,
Sekcia ekonomiky

Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6

Formulár k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu záujemcov
na predmet zákazky „SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD“
Okruh otázok k PTK a predbežnému zapojeniu záujemcov
Návrh opisu predmetu zákazky
Špecifikácia plnenia
Kritéria hodnotenia
Manuál CASDM

