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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

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

Mesto Šaľa
IČO:  00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Margita Simighová, Mgr. Martin Fabián, Ing. Eliška Vargová
Telefón: +421 317705981
Email: mesto@sala.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4251

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/443023
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/443023

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa

II.1.2)    Hlavný kód CPV
48800000-6

II.1.3)    Druh zákazky
Tovary

II.1.4)    Stručný opis
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: 
Časť č. I.: Dodávka a implementácia systémových nástrojov na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa 
Predpokladaná hodnota tejto časti zákazky: 145 519,95 EUR 
Časť č. II.: Zabezpečenie služieb Manažéra kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa 
Predpokladaná hodnota tejto časti zákazky: 9 663,33 EUR.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
155 183,28 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.4)    Opis obstarávania

Predmetom prvej časti zákazky je dodanie informačných technológií, hardvérového a softvérového vybavenia a služieb
pre projekt: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa, vrátane dopravy, inštalácie, implementácie, testovania či
zaškolenia obsluhy. Viac v súťažných podkladoch. 
Predmetom zákazky druhej časti je obstaranie služieb Manažéra kybernetickej bezpečnosti. Požiadavky verejného
obstarávateľa na služby Manažéra kybernetickej bezpečnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Identifikácia projektu:  311071BPN3

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
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Zoznam a krátky opis podmienok:  § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač je oprávnený dodávať tovar a súvisiace služby,
ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO,
nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného
predpisu. (toto platí pre Časť I.) 
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač je oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nie
je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z
informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. (toto platí pre Časť II.) 
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží Čestné
vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) ZVO nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (toto platí pre obidve
časti)

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania spolu s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. (toto platí pre Časť I.) 
 
§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení
a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. (toto platí pre Časť I.) 
 
§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. (toto platí pre Časť I. a Časť II.)  
 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 34 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Podmienky účasti Technickej a odbornej spôsobilosti a minimálne úrovne
štandardov sú uvedené v súťažných podkladoch, nakoľko rozsah znakov formulárov IS ZÚ neumožňuje ich kompletné
uvedenie vo výzve na predkladanie ponúk.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  06.07.2022 10:00

IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom IS
EVO. Postup je upravený v Príručkách a odporúčaniach pre IS EVO, ktoré sú zverejnené na stránke
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html  
Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom IS EVO. Telefonické
kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie. 
V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v IS EVO na emailovej
adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk.  
V prípade, ak v mene podnikateľa sú v zmysle dokladu § 32 ods. 2, písm. e) ZVO oprávnené na konanie viaceré osoby
súčasne, vyžadujú sa podpisy viac ako jednej osoby štatutárneho orgánu alebo žiadosť o účasť predkladá skupina
dodávateľov v zmysle § 37 ZVO, vyžaduje sa v tejto súťaži aj predloženie splnomocnenia na konanie v mene
uchádzača/skupiny dodávateľov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto súťaži koná (registrácia v systéme
EVO a predkladanie ponúk). 
Ide o zelené verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ požaduje 5 ročnú záruku na hardvér aj softvér.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.06.2022
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