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Výzva 
na predloženie cenovej ponuky  

v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov  

 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Ústav pamäti národa 

Miletičova 19, 

P. O. BOX 29, 

820 18 Bratislava 

IČO: 37 977 997 

DIČ: 2021736365 

IČ DPH: nie je platca DPH  

Kontakt pre vecnú stránku predmetu zákazky:  

Peter Šalkovič, salkovic@upn.gov.sk  ; +421259300344, +421259300311 

Jerguš Sivoš, sivos@upn.gov.sk ; +421259300341, +421259300311 

Kontakt pre oblasť financovania e-mail: ekonomika@upn.gov.sk 

 

II. Druh zákazky: 

Dodanie tovarov a služieb  

 

III. Názov zákazky: 

Dodanie dochádzkového systému. 

 

Kódy CPV: 

     35123200-4 Zariadenia dochádzkového systému pri pružnej pracovnej dobe, 

30233000-1 Archivačné a čítacie zariadenia, 

31154000-0 Zdroje nepretržitého/stáleho napájania 

30237280-5 Napájacie príslušenstvo, 

72263000-6 Implementácia softvéru, 

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy, 

72268000-5 Služby súvisiace so softvérom, 

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu). 

 

 

IV. Predmet zákazky: 

   Predmetom zákazky je dodávka dochádzkového systému. 

 

V. Podrobnejšia špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka dochádzkového systému. Dodanie softvérového 

a hardvérového vybavenia pre  elektronickú evidenciu a spracovanie dochádzky 

zamestnancov. Dodávka 2 dochádzkových terminálov (na 2 pracoviská verejného 

obstarávateľa), dodávka 2 napájacích zálohových zdrojov, dodanie vstupových ID médií 

(bezkontaktných príveskov) v počte 90 kusov, dodanie licencie k príslušnému softvéru (pre 

počet do 100 zamestnancov), dodanie modulu SQL (databázová platforma MS SQL, sieťová 

verzia programu, dodanie modulu služba (automatické spúšťanie úloh, komunikácia 

s terminálmi...), realizácia inštalácie softvéru, inštalácia programu, inštalácia a konfigurácia 

databázy, dodávka montáže hardvérových súčastí dochádzkového systému, terminálov a 

napájacích zálohových zdrojov, implementácia a zaškolenie do systému podľa skutočnosti 
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a potreby verejného obstarávateľa (nastavenie softvéru, prístupových práv, skupín, 

kalendárov), realizácia prepojenia na modul Softip HR (modul pre personalistiku a mzdy). 

Funkčné prepojenie dochádzkového systému a modulu spracovania miezd resp. 

personalistiky a miezd je nevyhnutnou podmienkou obstarania predmetu zákazky 

(automatické preklopenie dochádzky zamestnancov do modulu spracovania miezd za 

účelom spracovania mesačných miezd zamestnancov verejného obstarávateľa, ide o modul 

Softip HR (modul pre personalistiku a mzdy). 

 

Ďalšie požiadavky na služby, ktoré musia byť zahrnuté v cene sú:  

 záruka na hardvér a softvér minimálne 24 mesiacov 

 

VI. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť 

   Cenová ponuka sa vyhodnocuje ako celok, t. j. výdavky na obstaranie predmetu zákazky 

celkom vrátane poskytovanej záruky. Nie je možné predložiť cenovú ponuku na časť zákazky. 

 

VII. Predpokladaná hodnota zákazky:  max. 5 800 € (suma je s DPH) 

 

VIII. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

a) Do 25.10.2021 do 14,00  hod. 

b) Doručenie elektronicky na emailovú adresu:  salkovic@upn.gov.sk; sivos@upn.gov.sk 

c) Do predmetu e-mailu uviesť pojem „NEOTVÁRAŤ“ cenová ponuka 

„DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM“. 

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

e) Cenová ponuka  

 neobsahuje návrh zmluvy; na základe cenovej ponuky bude vyhotovená 

objednávka 

 

IX.  Podmienky financovania predmetu zákazky:  

   Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Platba bude 

realizovaná formou bezhotovostného  platobného styku v lehote splatnosti dodávateľom 

vystavenej faktúry po zrealizovaní dodávky predmetu zákazky, najneskôr však do 14 dní od 

jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.  

 

X.  Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 

       a) Kritéria  

Najnižšia cena celkom za predmet zákazky. 

 

 

b) Spôsob hodnotenia kritérií :  

    Cena predmetu zákazky sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:  

    Nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia celkova cena, vyhodnotenie ponúk 

sa bude  hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé 

miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, 

ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

 

XI. Podmienky účasti podľa § 117,  ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy, resp. 

vyhotovení objednávky preukázať sú: 

 

§ 32 ods. 1 písm. 

e)  

oprávnenosť dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce 
výpis z obchodného registra, 

predkladá uchádzač len 
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 alebo poskytovať služby 

 
v prípade, že informácia nie je 

verejne dostupná 

§ 32 ods. 1 písm.  

f)  

 

informácia, že nemá uložený 

zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu 

 

čestné vyhlásenie, že dodávateľ 

nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní, 

v prípade, že uvedená 

informácia nie je verejne 

dostupná 

§ 40 ods. 6 písm. 

f) 

 

konflikt záujmov podľa § 23 

nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami 

 

čestné vyhlásenie dodávateľa, 

že nie je v konflikte záujmov 

v predmetnom verejnom 

obstarávaní 

§ 11 V prípade povinnosti byť 

zaregistrovaný v Registri 

partnerov verejného sektora 

 výpis z verejného zoznamu 

registra verejného sektora 

 

XII. Lehota viazanosti ponúk:  

do 31.12.2021   

 

XIII. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:  

Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude   

všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a  úspešnému 

uchádzačovi bude vystavená objednávka. 

 

XIV. Ďalšie informácie: 

Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať 

námietky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú 

uchádzači písomne vyrozumení. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným 

obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi bude uskutočňované iba v štátnom 

(slovenskom) jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z 

predložených ponúk, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila, alebo ak všetky 

ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel 

vyčlenené. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného 

vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť 

svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, 

ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži. 

 

 

V Bratislave dňa 7.10.2021  

 

Vypracovali: Mariana Dudášová,  (podpísané) 

vedúca oddelenia ekonomiky a správy 

 

Peter Šalkovič,  (podpísané) 

oddelenie IT 
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Vyjadrenie riaditeľa Kancelárie ÚPN:    

 

 

        (podpísané) 

Jerguš Sivoš,  

riaditeľ Kancelárie ÚPN 

 

 

Schválil:  

(podpísané) 

Ján Pálffy,  

predseda Správnej rady ÚPN 


