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Výzva na predkladanie ponúk  

(zadávanie podprahovej zákazky) 
  

Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

Kontaktné miesto: Bratislava 

IČO: 308 44 355 

Adresa: 

Obec (mesto): Bratislava 24 

PSČ: 828 55  

Ulica: Továrenská 7 

Kontaktná osoba: Ing.. Tibor Berešík 

Telefón: 02/57881510 

Fax: 02/52932416 

Elektronická pošta: tibor.beresik@teleoff.gov.sk 

Internetová adresa: www.teleoff.gov.sk 

 

Predmet zákazky 

Kúpa                             X 

Lízing                            

Prenájom                       

Nákup  na splátky         

Ich kombinácia             

 

Názov predmetu zákazky 

Elektronická podateľňa pre Telekomunikačný úrad SR  

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

NIE        X  ÁNO     

V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:  

jednu časť   

viacero častí   

všetky časti   

V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:   

 

Opis predmetu zákazky 

 

1. Informačný systém elektronickej podateľne (ďalej len IS EP), ktorý zahŕňa dodávku hardware, software, 
licencie a služieb,   bude poskytovať minimálne nasledovnú funkcionalitu: 

a) Príjem elektronických dokumentov 

b) Odoslanie potvrdenia o prijatí elektronického dokumentu 

c) Kontrolu prijatých dokumentov na prípustné formáty 

d) Kontrolu prijatých dokumentov na prítomnosť škodlivého kódu 

e) Overenie elektronického podpisu / zaručeného elektronického podpisu (ďalej len EP/ZEP) 

prijatého elektronického dokumentu 

f) Odoslanie potvrdenia o výsledku overenia EP/ZEP v prijatom dokumente 

g) Prehľady prijatých elektronických dokumentov podľa stavu spracovania a výsledkov 

overenia 

h) Odoslanie elektronických dokumentov na vybavenie do vnútra úradu 

i) Podpísanie odosielaných dokumentov EP/ZEP 

j) Odoslanie elektronických dokumentov von z úradu 

k) Prehľad odoslaných správ 

l) Evidencia prijatých a overených elektronických dokumentov 

m) Tvorbu a správu auditných záznamov činnosti podateľne 

n) Kontrolu integrity komponentov podateľne 

o) Podpisovacie zariadenia a certifikáty pre troch oprávnených pracovníkov úradu 

p) Prevádzka na samostatnom serveri  HP Proliant DL 380 G6 E5520, alebo ekvivalentnom 

s minimálnou konfiguráciou 12 GB RAM a 2x 146 GB HDD  



 

2 

 

q) Licencie pre MS Windows Server 2008 R2 standard, MS SQL Server 2008 standard 

a odpovedajúce klientske licencie minimálne pre troch používateľov 

r) Integráciu do existujúceho prostredia informačných systémov  úradu 

s) Zabezpečenie softvérovej  podpory (nové verzie IS EP, aktualizácie, opravy) počas 

trvania zmluvy 

t) Zabezpečenie technickej podpory (telefonický a e-mailový hot-line) počas trvania zmluvy 

 

2. Ponuka IS EP  spĺňa  nasledovné požiadavky: 
a) IS EP je spracovaný v súlade a v rozsahu požadovanom najmä nasledujúcou legislatívou : 

 Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 Vyhláška NBÚ č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického 

podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku 

b) IS EP je vybudovaný na riešení elektronickej podateľne, pre ktorú vydal NBÚ 

„Osvedčenie o zhode s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi“. 

c) IS EP využíva prostriedky pre vytváranie a overovanie ZEP certifikované NBÚ určené 

pre použitie v automatizovanej e-podateľni. 

d) IS EP  umožňuje spracovanie elektronických dokumentov vo formátoch PDF, RTF a min. 

 jeden z obrázkových formátov TIFF, PNG. Ďalej musí umožňovať spracovanie 

štruktúrovaných dokumentov vo formáte XML. 

e) IS EP  podporuje príjem oboch typov schválených formátov ZEP (CAdES, XAdES)  

f) IS EP  podporuje prostriedky umožňujúce do budúcnosti implementovať dlhodobú 

archiváciu ZEP. Minimálny rozsah požadovanej funkcionality, ktorá má byť súčasťou 

dodávky:  automatické vloženie archívnej časovej pečiatky do archivovaných  

dokumentov. 

 

Originál alebo úradne overené kópie certifikátov alebo osvedčení, ktoré preukazujú súlad produktov 

s legislatívou podľa bodu  2. 

 

Miesto dodania predmetu zákazky 

Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet    48.22.30.00-7   

 Ďalšie predmety    

 

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Predpokladané množstvo elektronických podaní  za rok je 5 000 

     

Možnosť predloženia variantných riešení:  
ÁNO                                       NIE      X     

 

Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky  

Predpokladané ukončenie dodávky:  31.12.2010  

Alternatívne:  

Predpokladané trvanie zmluvy: počet mesiacov 24  počet dní 0 

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:  

predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 

Podmienky účasti záujemcov:   

 

§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu 

§ 28 ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri 

roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov: ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa 

tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba 

ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením 
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uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, uchádzač predloží zoznam zrealizovaných 

obdobných zmlúv nad 30 tis. € bez DPH, dôkaz o realizácií, plnení a prípadnom servise potvrdí 

odberateľ. 

 

§ 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 

zamestnancov. Uchádzač preukáže odbornosť riešiteľského tímu predložením certifikátu od 

akreditovanej autority na návrh a menežment projektov v oblasti IT bezpečnosti a riadenia rizík. 

 

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov  

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: nie sú 

 

Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  26.11.2010 čas: do   11:00 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

 

Názov: Telekomunikačný úrad SR 

Kontaktné miesto: kancelária úrad - podateľňa 

Adresa: 

Obec (mesto): Bratislava 24 

PSČ: 828 55 

Ulica: Továrenská 7 

Kontaktná osoba: Ludmila Turečková   

Telefón: 02/57881209 

 

Otváranie ponúk: 

Dátum a čas otvárania ponúk:  29.11.2010  o  10:00 

Miesto otvárania ponúk:  Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 828 55 Bratislava  

 

Kritériá na hodnotenie ponúk: 

1. cena 

 

Ponuka ceny bude obsahovať celkovú  cenu bez DPH v eurách, výšku DPH  v % v  eurách, 

celkovú cenu včítane DPH v eurách;  

Rozpis ceny včítane DPH v eurách za každú  položku tvoriacu ponuku za hardware, software, 

licencie a služby. 

 

Lehota viazanosti ponúk: 

01.02.2011 

 

Ďalšie informácie :   

 

 Ponuky budú predložené v zalepenej obálke s označením: „Neotvárať, verejné obstarávanie – 

Elektronická podateľňa pre TÚ SR“ 

 

Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska?  

neprichádza do úvahy 

 

Použitie elektronickej aukcie 

Nepoužije sa.  

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  

Meno odborne spôsobilej osoby:  Ing. Anna Kaderová     

Registračné číslo OSO:      A0484 - 393 - 2003    

 

Podpis odborne spôsobilej osoby: ...................................... 

 


