ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE

__________________________________________________________________________________

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SEHS/139/2019

Vybavuje

v Bratislave

RNDr. Jozef Izakovič

04.10.2019

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „výzva“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a)
Názov:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
(ďalej len „ÚKSÚP“)
Sídlo organizácie:
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. Peter Rusňák, PhD. / generálny riaditeľ
IČO:
00 156 582
DIČ:
202 102 3026
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Meno a priezvisko: RNDr. Jozef Izakovič
Funkcia:
Vedúci oddelenia IT
Email:
jozef.izakovic@uksup.sk
Mobil:
+421 918 873 283
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.uksup.sk/
Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: RNDr. Jozef Izakovič, vedúci oddelenia IT
2. Predmet zákazky:
Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP – komplexný projekt pre manažment údajov.
3. Typ výzvy:
Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu.
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava
5. Lehota dodania predmetu zákazky:
Doba trvania zmluvného vzťahu bude 24 mesiacov od platnosti a účinnosti zmluvy.

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
72212422-3 Súbor služieb na vývoj softvéru
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72240000-9 Systémové analýzy a programovanie
72265000-0 Konfigurovanie softvéru
72268000-1 Dodávky softvéru
72322000-8 Správa údajov
72310000-1 Spracovanie údajov
80500000-9 Školiace (výcvikové) služby
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom
72261000-2 Softvérové podporné služby
72266000-7 Softvérové poradenstvo
79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
Kategória: č. 7 – Počítačové a súvisiace služby

7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vytvorenie a zavedenie informačného systému Centrálneho údajového repozitára
ÚKSÚP – komplexný projekt pre manažment údajov (ďalej aj „IS CÚR“) v rozsahu podľa uvedeného opisu
predmetu zákazky a zabezpečenie migrácie údajov z aktuálnych zdrojov, ich čistenie, konsolidáciu,
vytvorenie príslušných registrov v rámci IS CÚR, zabezpečenie kvality údajov, harmonizáciu údajov registrov
voči referenčným údajom a publikáciu datasetov registrov so zabezpečením ochrany osobných údajov, pre
nasledovný rozsah registrov:







Centrálny register odrôd (CRO);
Register dodávateľov a uznávania množiteľského materiálu;
Register dovozcov a výrobcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov;
Register krmivárskych podnikov;
Vinohradnícky register;
Register ovocných sadov a chmeľníc.

Predmet obstarávania vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP –
komplexný
projekt
pre
manažment
údajov,
dostupnej
na
MetaIS
https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/aa0a9c01-3fc6-4b55-8d93-dd512e0f623a?tab=basicForm.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy.

8. Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, ktorým je
vytvorenie a zavedenie IS CÚR a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb.
Zároveň bude informačný systém prevádzkovaný a udržiavaný ako jeden celok aj napriek logickému
členeniu jednotlivých komponentov do modulov systému. Systém bude vybudovaný ako celok a jadro
systému je pre všetky moduly spoločné. Každá zmena má vplyv aj na ostatné časti systému, preto
rozdelenie zákazky nie je možné. Technicky a funkčne by rozdelenie zákazky verejnému obstarávateľovi
spôsobovalo neprimerané problémy a ohrozovalo by samotné fungovanie informačného systému.
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9. Variantné riešenie: Nie

10. Platnosť cenovej ponuky:
Platnosť predloženej cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi musí byť do 31.12.2019. Túto skutočnosť
uvedie uchádzač vo svojej cenovej ponuke.
11. Lehota na predkladanie cenovej ponuky na poskytnutie služieb pre určenie predpokladanej hodnoty
zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov uplynie dňa 11.10.2019 o 12:00 hod.
12. Predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade
s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 osobne do sídla verejného obstarávateľa na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo
 e-mailom na adresy jozef.izakovic@uksup.sk a silvana.kollarova@uksup.sk alebo
 poštou, kuriérom na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
Predloženie cenovej ponuky kuriérom, poštou – rozumie sa doručenie cenovej ponuky na adresu
verejného obstarávateľa podľa bodu 1 výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11 výzvy, nie jej
odovzdanie na prepravu kuriérom alebo poštou.
Predloženie cenovej ponuky osobne – rozumie sa doručenie cenovej ponuky do podateľne verejného
obstarávateľa podľa bodu 1 výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11 výzvy. Podateľňa verejného
obstarávateľa je otvorená:
 v pondelok až štvrtok v čase od 08:00 – 11:30 hod; od 12:00 – 15:00 hod. miestneho času
 v piatok v čase od 08:00 – 11:30 hod; od 12:00 – 14:00 hod. miestneho času
Telefonický kontakt na podateľňu je : +421 2 59 880 413
Predložením cenovej ponuky e-mailom – rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-mailovú adresu
jozef.izakovic@uksup.sk a silvana.kollarova@uksup.sk v stanovenej lehote podľa bodu 11 výzvy.
13. Označenie cenovej ponuky:
 v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom e-mailu, tak je potrebné do „predmetu emailu“ napísať „Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP- komplexný projekt pre manažment údajov –
stanovenie PHZ.“
 v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne, tak je
potrebné, aby bola predložená v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená kompletná adresa
odosielateľa (uchádzača) a kompletná adresa verejného obstarávateľa ( v súlade s bodom č. 1 tejto
výzvy). Zároveň uzatvorená obálka bude označená heslom: „Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP komplexný projekt pre manažment údajov – stanovenie PHZ.“
14. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Súčasťou tejto výzvy je Príloha č. 2 (Formulár
cenovej ponuky A a Formulár cenovej ponuky B) , ktorú uchádzač vyplní podľa pokynov uvedených
v Prílohe č. 2. Uchádzač vypĺňa alebo mení len šedé polia Prílohy č. 2 tejto výzvy.
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15. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:
Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť do cenovej ponuky. Uchádzač uvedie výslednú cenu za dodanie celého predmetu zákazky
v súlade s bodom 7. tejto výzvy (Opis predmetu zákazky) .
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa podľa §7 ods. 1 písm. a):
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač, bez akéhokoľvek
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Bratislave dňa 04.10.2019

.....................................................................
RNDr. Jozef Izakovič
Vedúci oddelenia informatiky
ÚKSÚP
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Formulár cenovej ponuky A; Formulár cenovej ponuky B
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