
Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní.  

 

Telekomunikačný úrad SR v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z . z. o verejnom 

obstarávaní zverejňuje zámer zadať zákazku na poskytnutie služby "Overenie 

pripravenosti softvéru elektronickej aukčnej platformy. " 

  

Rozsah: 

Overenie pripravenosti softvéru elektronickej aukčnej platformy vrátane 

implementovaného príslušného algoritmu realizovať samotnú elektronickú aukciu v rámci 

procesu výberového konania organizovaného dodávateľom. Overenie spočíva v príprave 

rôznych scenárov priebehu aukcie v každej jej fáze podľa aukčného poriadku, ich 

simulácii na referenčnom softvéri a následné porovnanie výsledkov získaných softvérom 

elektronickej aukčnej platformy s výsledkami získanými softvérom referenčnej aukčnej 

platformy eFractal.  

Plnenie predmetu zmluvy bude spočívať v predložení scenárov priebehu aukcie a v 

predložení správy dodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať:  

 

- identifikáciu dodávateľa  

- označenie dňa času prevzatia podkladov (elektronickej aukčnej platformy, výsledkov 

získaných softvérom aukčnej platformy, aukčného poriadku a referenčnej elektronickej 

aukčnej platformy) od objednávateľa  

- výsledok overenia elektronickej aukčnej platformy  

- v prípade identifikovaných rozdielov medzi výsledkami vyhodnotenia ponúk 

elektronickou aukčnou platformou a výsledkami vyhodnotenia ponúk referenčnou 

elektronickou aukčnou platformou, popis identifikovaných rozdielov a ich zhodnotenie 

vzhľadom na popis aukčných pravidiel uvedených v aukčnom poriadku  

- návrh prípadných úprav elektronickej aukčnej platformy  

- označenie dňa odovzdania správy  

- podpis oprávneného zástupcu dodávateľa.  

Objednávateľ je oprávnený po zmene elektronickej aukčnej platformy na základe správy 

opakovane otestovať overovať upravenú elektronickú aukčnú platformu scenármi 

dodanými dodávateľom a predloženie správy.  

 

Lehota na predkladanie cenovej ponuky:  

11. 10. 2013 do 14,00 h.  

 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky a spôsob predloženia cenovej 

ponuky:  

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 000,-Eur bez DPH 

V poskytnutej informácii o predpokladanej hodnote zákazky sa uvedie cenová ponuka za 

všetky práce spojené s dodaním predmetu zákazky v zložení:  

- cena za dodanie služby bez DPH  

- DPH  

- cena za dodanie služby s DPH  

Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných 

výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 

zákazky. V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na 

úplné a riadne plnenie objednávky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady 

spojené s plnením predmetu zákazky.  Ak predkladateľ cenovej ponuky nie je platcom 

DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej 

navrhovanej cene.  

 

Cenovú ponuku žiadame zaslať e-mailom na adresu:  

patrik.jakabovic@teleoff.gov.sk  

 



 

Kritérium hodnotenia:  

Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky vrátane DPH.  

 

 

V Bratislave dňa 08. októbra 2013. 


