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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

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

Mesto Pezinok
IČO:  00305022
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gottschallová
Telefón: +421 336901200
Email: renata.gottschallova@msupezinok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.pezinok.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.pezinok.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.pezinok.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Pezinok I.
Referenčné číslo:  5/2/3534/2018/PLZ

II.1.2)    Hlavný kód CPV
72267000-4

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov a to
informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému (ďalej len CG DISS),
geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu
s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Pezinok a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom
zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch 2019-2022.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
185 000,00 EUR bez DPH

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

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov od
spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného
informačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre
podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere
mesta Pezinok a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch
2019-2022 v nasledovnom členení: 
Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)  

1/3



Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta  
Hot line podpora  
Riadenie projektu  
Technická podpora  
Metodická podpora  
Školenia/metodické dni  
Bezpečnostná politika

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
185 000,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  48

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:  Nie

II.2.14)Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje, aby viazanosť ponuky bola zabezpečená zábezpekou. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo
výške 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur), v zmysle § 46 zákona o VO. Podrobnosti zloženia zábezpeky sú upravené aj
v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 a v súlade s § 114 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO. Uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods.2 alebo § 152 zákona o VO v súlade s
ustanoveniami zákona o VO a súťažných podkladoch. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle §
39 zákona no VO Jednotným európskym dokumentom (JED). Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti
nahradené JED predkladá úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom určeným
verejným obstarávateľom.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Podmienky účasti týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 Zákona.  
 
§ 34 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
§ 34 ods. 1 písm. a) na splnenie podmienky účasti uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval zákazky
kumulatívne v súhrnnej hodnote 180 000 eur bez DPH poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako
je predmet zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov
týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) povinní zohľadniť referencie
uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú. 
 
Odôvodnenie primeranosti: 
V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky
účasti vo vzťahu k predmetu zákazky tým, že všetky podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sledujú cieľ nájsť
schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne a včas.  
 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať
záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
§ 34 ods. 1 písm. a) na splnenie podmienky účasti uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval zákazky
kumulatívne v súhrnnej hodnote 180 000 eur bez DPH poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako
je predmet zákazky.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  28.09.2018 11:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do:  31.12.2018

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  02.10.2018 14:00
Miesto:  Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, I. posch. č. dv. 19. 
Otváranie ponúk bude verejné a komisia bude postupovať v súlade s § 52 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použijú sa elektronické platby
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods.2 zákona č.
343/2015 Z.z. Súťažné podklady sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu
verejného obstarávateľa. Odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného
obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo
Výzve na predkladanie ponúk, ktorého obsahom bude informácia o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň
obsahovať názov, adresu sídla a mailový kontakt záujemcu.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.08.2018
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