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Výzva na predkladanie cenových ponúk

zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákazku, na ktorú sa uplatňujú ustanovenia zákona č 343/20158 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Križkova 9

Bratislava
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Identifikácia zákazky

Názov zákazky:

Predmet zákazky:

Druh zákazky:

Kód CPV:

Elektronické podpisovanie 

Zavedenie systému elektronického podpisovania dokumentov

48613000-8 Riadenie elektronických údajov (EDM)                                                                                                      

79132100-9 Overovanie elektronického podpisu                                                                                                                                                                                                    

79560000-7 Archivácia                                                                                                                                                                       

80511000-9 Školenie pracovníkov

SAAIC uzatvára značné množstvo zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciu programu Erasmus+. Cieľom zadania 

je zaviesť v organizácii systém, ktorý umožní prijímanie a odosielanie elektronických dokumentov podpísaných 

kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo zdokonaleným elektronickým podpisom a prípadne zapečatených 

kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo zdokonalenou elektronickou pečaťou. Systém zároveň musí riešiť 

archiváciu všetkých elektronických dokumentov po dobu platnosti uzatvorených zmlúv a 6 rokov po ich 

ukončení, resp. v prípade súdneho sporu do právoplatného skončenia sporu.

Keďže tieto zmluvné vzťahy nakladajú s majetkom Európskej komisie, t. j. verejnými zdrojmi, kvalifikovaný 

elektronický podpis musí vyhovovať európskemu štandardu (eIDAS QES). 

Služba

Opis zákazky (tovaru/služby/práce):
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Lehota na predkladanie ponuky:

Spôsob predloženia ponuky*:

Miesto plnenia

- prostriedok pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovanej elektronickej pečate

- prostriedok pre overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovanej elektronickej pečate

- hromadné vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovanej elektronickej pečate

- predpokladaný počet certifikátov: 35 (2KEP mandát/ostatné ZEP/EP)

- napojenie na systém elektronických schránok zadávateľa (DMS)

- zasielanie automatického e-mailového upozornenia registrovaným osobám po priradení dokumentu na 

podpis

- kompatibilita s operačným systémom windows

- podpora pre dokumenty PDF, XML, PNG

- funkcionalita konverzie elektronických dokumentov z formátu PDF do formátu PDF/A

- bezpečné uloženie dokumentov a podpora pre ochranu osobných údajov podľa zákona 

- súlad s eIDAS QES

- modul dlhodobej archivácie: automatické upozornenie na potrebu archivácie, previazanosť s archívnou 

časovou pečiatkou, archivácia podpísaných dokumentov so zaručením ich platnosti po dobu min. 10 rokov

- spracovanie do 5 000 dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom ročne (t. j. 5 000 

časových archívnych pečatí ročne)

- podpis dokumentu jednostranne, dvomi alebo viacerými stranami

- podpísané dokumenty musia byť dostupné na prevzatie registrovanými osobami priradených organizácií

- evidencia externých subjektov

- evidencia používateľov systému, identifikácia, autentifikácia a autorizácia v procese prihlasovania používateľov

- možnosť identifikácie viacerých dokumentov pod jednou spisovou značkou

- možnosť spracovania PDF dokumentov elektronicky podpísaných v inom prostredí

- možnosť priloženia nepodpisovaných dokumentov alebo odkazov na externé dokumenty                         

Zvýraznené moduly sú povinné moduly

Doplňujúce požiadavky 

(tovaru/služby/práce):

- inštalácia na mieste plnenia

- zaškolenie 5 osôb na mieste plnenia

- dodávanie aktualizácií a riešenie incidentov počas prevádzky systému - prevádzkové hodiny obstarávateľa (8x5)

26.7.2021

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,  Krížkova 9, 811 04 Bratislava

Špecifikácia predmetu zákazky 

(tovaru/služby/práce):

osobne       I poštou        I e-mail
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Predpokladaná hodnota 

zákazky v EUR bez DPH:

Termín vykonania diela:

Typ zmluvy:

Jazyk ponuky:

Povinné údaje cenovej ponuky:

Merná jednotka ponuky:

Cena ponuky:

Komplexnosť ponuky:

slovenský

Zmluva o poskytovaní služieb, zmluva bude uzatvorená na 36 mesiacov (termín inštalácie a školenia do: 

31.08.2021), obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi žiadny preddavok. Platby budú realizované na 

základe riadne vystavených a doručených faktúr.

Cena celkom bez DPH v EUR,  a cena celkom vrátane DPH v EUR. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej 

republike, uvedie navrhovanú cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej 

republike, je povinný upozorniť v ponuke. Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním 

požadovaného predmetu zákazky

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.  

Mernou jednotkou pre vyhodnotenie ponúk sú počty kusov 

Pokyny pre zostavenie ponuky

Inštalácia na mieste plnenia a zaškolenie 5 osôb na mieste plnenia do 31.08.2021

30000 EUR bez DPH

* Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať.

-identifikačné údaje uchádzača
- kontakt na osobu zastupujúcu uchádzača 
(telefón, e-mail)
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 Kritériá na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                       Max. počet bodov pre vyhodnotenie ponúk                                                                                              

Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH za dodanie predmetu zákazky (cenové kritérium)                                                          60                                                                  

Funkcionalita                                                                                                                                                                                             40                        

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ďalšie informácie obstarávateľa

Kritérium č.1: Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH za dodanie predmetu zákazky (cenové kritérium): max. 60 bodov                                                                                    

Pravidlá uplatnenia kritéria: Maximálny počet bodov (60) sa pridelí uchádzačovi s najnižšou cenou a pri ostatných uchádzačoch sa určí úmerou. Hodnotenie 

ostatných uchádzačov (Ux) sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny (Cn) k cene vyhodnocovaného uchádzača (Cx) vynásobený maximálnym počtom bodov (PB), 

ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium (Ux = Cn/Cx x PB), kde U-uchádzač, x-poradové číslo uchádzača, Cx-cena za dodanie predmetu  zákazky uchádzača s 

poradovým číslom x, Cn-najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky, PB - maximálny počet bodov (nepriama úmera)

Kritérium č.2: Funkcionalita (necenové kritérium): max. 40 bodov.                                                                                                                                                             

Pravidlá uplatnenia kritéria: Uchádzač vyplní priloženú maticu súladu funkcionality s jednotlivými funkcionalitami predmetu zákazky. Každá funkcionalita je 

obodovaná. V prípade úplného splnenia jednotlivej funkcionalita, uchádzač získava za danú funkcionalitu plný počet bodov, v prípade čiastočného splnenia 

polovičný počet bodov, v prípade nesplnenia 0 bodov. Maximálny počet bodov (40) sa pridelí uchádzačovi s najvyšším dosiahnutým počtom bodov 

funkcionalít a pri ostatných sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných uchádzačov (Ux) sa vyjadrí ako podiel celkového bodového hodnotenia funkcionalít  

vyhodnocovaného uchádzača (Ox) k najvyššiemu bodového hodnoteniu funkcionalít (On) vynásobený maximálnym počtom bodov (PB), ktoré sa prideľujú pre 

uvedené kritérium (Ux=Ox/On x PB), kde U-uchádzač, x-poradové číslo uchádzača, Ox-celkové bodové hodnotenie uchádzača s poradovým číslom x, On-

najvyššie bodové hodnotenie, PB-maximálny počet bodov (priama úmera)

Pravidlá a postup pri hodnotení ponúk:                                                                                                                                                                                                                     

Zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie vyhodnotí ponuky podľa určených kritériá a váhy priradenej kritériám, vzájomne porovná celkovú cenu v 

EUR bez DPH a celkové bodové hodnotenie funkcionalít jednotlivých uchádzačov, uvedené v ponukách uchádzačov, podľa pravidiel uplatnenia kritérií 

špecifikovaných vyššie vo výzve. Poradie ponúk uchádzačov sa určí porovnaním hodnoty získaných bodov za celkové bodové hodnotenie, t.j. súčet bodov za 

kritérium č.1 a kritérium č.2.  Úspešný bude ten uchádzač, ktorý dosiahol najvyššie celkové bodové hodnotenie hodnotenej ponuky.

Na základe cenových ponúk budeme ďalej postupovať v súlade s § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Zodpovedná osoba vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ v súlade s § 44 

ods.3 písm. a) ZVO bude vyhodnocovať ponuky na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, pričom jednotlivé kritériá sú stanovené nižšie v tejto výzve 

(spolu max. 100 bodov pre vyhodnotenie ponúk).                                                                                                              
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S pozdravom,

Ing. Jozef Detko, výkonný riaditeľ SAAIC

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona - konflikt záujmov podľa § 23 zákona, ktorý nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami. Túto skutočnosť potvrdí uchádzač predložením čestného vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmu podľa prílohy č.3

Lehota na oznámenie víťaznej ponuky zo strany obstarávateľa je 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. V tomto termíne zodpovedný pracovník oznámi 

úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma, a neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijal. 

Ponuka musí obsahovať návrh plnenia zákazky a cenovú ponuku v členení podľa prílohy č.1 Výzvy, vyplnenú maticu súladu funkcionality (príloha č.2) návrh 

zmluvy o poskytovaní služieb.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám stanoveným v tejto výzve, zmenili sa 

okolnosti za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené, ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania, alebo v prípade, ak nebude 

predložená ani jedna ponuka.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona - musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré 

zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nemusí predkladať v ponuke doklad o o právnení dodávať tovary, ktoré 

zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí zadávateľ sám v Registri právnických osôb, v ktorom je uchádzač zapísaný.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečných rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené znamená, že 

uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné 

obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí zadávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 

vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
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