
Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

1.

Rozvoj ľudských zdrojov – 

prehlbovanie zručností 

a vedomostí zamestnancov 

MFSR formou štipendijných 

stáží.

Obstarávame sprostredkovateľa pre zahraničné stáže. Je potrebné 

zabezpečiť predovšetkým vhodné vzdelávanie podľa požiadaviek 

obstarávateľa (IFP) a s tým súvisiace náležitosti.

V špecifickom odporúčaní Európskej komisie pre Slovensko sa hovorí 

o dôležitosti posilnenia kvality štátnej správy, zlepšenia manažmentu ľudských 

zdrojov a o potrebe posilnenia analytických kapacít. Práve tieto sú cieľovou 

skupinou projektu. Vychádzajúc z Národného programu reforiem Slovenskej 

republiky, je posilnenie kvality štátnej správy aj prioritou vlády.

EÚ fondy služby 30

1 Tlač kolkových známok Tlač kolkových známok Tlač kolkových známok v prípade ak sa neprejde na systém e-kolkov
07401-111, 637 023 - 011 

21
služby

79810000-5 Tlačiarenské 

služby
36

2 Letenky na ZPC a TPC
Zabezpečovanie leteniek na zahraničné pracovné cesty a tuzemské 

pracovné cesty

Zabezpečovanie leteniek na  zahraničné pracovné cesty a tuzemské pracovné 

cesty z dôvodu nevýhodnosti súčasnej zmluvy

07401-111, 631 002 - 011 

21
služby

60440000-4  Letecké a 

súvisiace služby
36

3 Upratovacie služby

Zabezpečovanie čistiacich a upratovacích prác v administratívnych, 

prevádzkových a sociálnych priestoroch MF SR na Štefanovičovej a 

Kýčerského ulici

Platnosť súčasnej zmluvy je do podpísania a nadobudnutia účinnosti novej 

zmluvy 

07401 - 111, 637 004 - 011 

21
služby

90910000-9 Upratovacie 

služby
36

4
Zmluva o poskytovaní 

súkromných bezpeč. služieb
Strážna služba objektov úradu MF SR na Štefanovičovej a Kýčerského ulici Zabezpečenie objektov, majetku a tiež bezpečnosti zamestnancov MF SR 07401-111, 637 005 011 21 služby

79710000-4 

Bezpečnostné služby
36

5 Kancelárske potreby Kancelárske potreby pre úradu MF SR
Vypršanie platnosti zmluvy na zabezpečenie kancelárskych potrieb pre úrad MF 

SR
07401-111,  633 006 011 21 tovar

30192000-1 - 

Kancelárske potreby
36

I - Nadlimitné zákazky

Sekcia správy majetku a služieb

Inštitút finančnej politiky
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

1.

Externalizácia výkonu              

a spolupráca pri výkone 

vládnych auditov

Predmetom zákazky je obstaranie služieb súvisiacich s výkonom vládnych 

auditov v kompetencii sekcie auditu a kontroly MF SR (SAK) vykonávaných 

podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V 

rámci predkladanej zákazky bude zabezpečený výkon auditov riadiacich a 

kontrolných systémov jednotlivých operačných programov/ finančných 

nástrojov, výkon auditov operácií na vykázanie správnosti deklarovaných 

výdavkov zahraničných zdrojov ako aj výkon vládnych auditov v ostatných 

oblastiach v kompetencii SAK.

Sekcia auditu a kontroly MF SR v zmysle podmienok definovaných v zákone č. 502/2001 

Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov zodpovedá za výkon vládneho auditu prostriedkov zo 

zahraničia ako aj vlastných zdrojov SR. Sekcia vecne plní úlohy orgánu auditu v 

programovom období 2007-2013 vyplývajúce z príslušných nariadení EK a z nich vecne 

súvisiacou dokumentáciou. Ďalšie úlohy v oblasti výkonu auditov budú pre SR vyplývať z 

implementácie program. obdobia 2014-2020. Výkon vládnych auditov verejných 

prostriedkov je spojený s primeranými požiadavkami na kvalitu, odbornosť a 

transparentnosť a vyžaduje si zapojenie všetkých dostupných kapacít sekcie auditu a 

kontroly. Vzhľadom na potrebu overovania veľkého objemu finančných prostriedkov a 

skutočnosť, že sekcia auditu a kontroly aktuálne nedisponuje dostatočným počtom 

personálnych kapacít na pokrytie všetkých činností vyplývajúcich s legislatívy SR a EÚ, je 

potrebné časť výkonu vládnych auditov v rámci každoročne schvaľovaného ročného 

plánu medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti zabezpečiť 

spoluprácou s externou audítorskou spoločnosťou. Podľa doterajšieho priebehu čerpania 

prostriedkov pri aktuálne uzavretej zmluve s externým dodávateľom na podstatnú časť 

uvedeného predmetu zákazky sa dá predpokladať, že finančný limit súčasnej zmluvy 

bude vyčerpaný začiatkom roku 2014.

Zákazka bude v prípade 

schválenia žiadosti o NFP 

zo strany riadiaceho orgánu 

Operačného programu 

Technická pomoc  (RO OP 

TP) čiastočne hradená z 

príslušného projektu (prvok 

074030F). V prípade 

úspešnej realizácie 

navrhovanej realokácie fin. 

prostriedkov do opatrenia 

2.2 v rámci OP TP 

predpokladáme finančné 

krytie zákazky projektovými 

prostriedkami v sume 

minimálne 3 mil. EUR s 

DPH (2,5 mil. EUR bez 

DPH). Zostávajúcu sumu 

zákazky bude potrebné 

uhradiť z rozpočtu 

ministerstva financií. 

Predpokladaný nárok na 

výdavkovú stranu rozpočtu 

bude prislúchať na roky 

2014-2017, kedy majú byť 

reálne pokryté obstarávané 

služby.

služby 79212000-3 48

Sekcia auditu a kontroly
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

2.

Poskytnutie audítorských 

služieb pri vykonaní overenia 

určených orgánov na 

operačných programoch v 

rámci programového 

obdobia 2014 - 2020

Predmetom zákazky je obstaranie služieb súvisiacich s vykonaním overenia

nastavenia účinnosti riadiacich a kontrolných systémov určených orgánov s

„dezignačnými kritériámi“ pre riadiaci a certifikačný orgán stanovenými v prílohe č.

XX návrhu všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady k fondom

Spoločného strategického rámca (audit pripravenosti riadiacich a kontrolných

systémov operačných programov na programové obdobie 2014-2020).

Slovenská republika (SR) bude v programovom obdobím (PO) 2014-2020 

príjemcom pomoci z fondov Spoločného strategického rámca (Európsky fond 

regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond námorného a 

rybného hospodárstva), prostredníctvom operačných programov zadefinovaných 

v Partnerskej dohode, ktorá bude uzavretá medzi Európskou komisiou (EK) a 

SR ako členským štátom. Pred vyplatením prvej žiadosti o priebežnú platbu pre 

SR zo strany EK v rámci PO 2014 – 2020 je povinnosťou zo strany SR vykonať 

overenie nastavenia účinnosti riadiacich a kontrolných systémov určených 

orgánov pre jednotlivé operačné programy (OP) s relevantnou legislatívou EÚ. 

Vzhľadom na potrebu overovania veľkého rozsahu overovaných oblastí a 

skutočnosť, že sekcia auditu a kontroly MF SR ani jej spolupracujúce orgány z 

dôvodu plnenia audítorských činnosti v rámci PO 2007-2013 aktuálne 

nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít na pokrytie všetkých 

audítorských činností vyplývajúcich z legislatívy SR a EÚ vznikla potreba pre 

spoluprácu s externou audítorskou spoločnosťou.

Zákazka bude v prípade 

schválenia žiadosti o NFP 

zo strany riadiaceho orgánu 

Operačného programu 

Technická pomoc  (OP TP) 

čiastočne hradená z 

príslušného projektu (prvok 

PŠ 074030F), prípadne 

čiastočne aj z iných 

relevantných programov 

(074040N – TA OP 

INTERACT II, 704040P – 

TP Programu cezhraničnej 

spolupráce SR-ČR 2007-

2013), a to v predpokladanej 

sume cca 352 000 EUR s 

DPH (cca 293 333 EUR bez 

DPH). Časť zákazky v 

predpokladanej sume cca 50 

000 EUR s DPH (cca 41 667 

EUR bez DPH) bude 

potrebné uhradiť z rozpočtu 

ministerstva financií. 

Predpokladaný nárok na 

výdavkovú stranu rozpočtu 

bude prislúchať na roky 

2014-2015, kedy majú byť 

reálne pokryté obstarávané 

služby. 

79212000-3 12
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

3.
Organizácia stretnutia  

Homologickej skupiny v roku 

2014

Predmetom obstarávania budú služby súvisiace s organizačným 

zabezpečením stretnutia Homologickej skupiny, o ktoré sa MF SR oficiálne 

uchádza v roku 2014 (termín konania stretnutia bude pravdepodobne v 

septembri 2014). Verejným obstarávaním bude potrebné zabezpečiť všetky 

služby, ktoré nám vyplynú zo zmluvy, ktorú MF SR podpíše s EK, a ktoré 

nebudú k termínu konania stretnutia ešte zmluvne pre MF SR 

zabezpečené. Pre potreby stretnutia, ktorého sa má počas 2-3 dní zúčastniť 

cca 150-200 expertov z členských štátov EÚ predpokladáme zabezpečenie 

leteniek, miestnej dopravy,  ubytovania, stravovania, prekladateľských 

a tlmočníckych služieb, výdavky na publicitu, prípadne ďalšie nevyhnutné 

služby súvisiace s organizáciou tohto stretnutia.

SR sa ako jedna z posledných krajín EÚ uchádza o organizáciu stretnutia 

Homologickej skupiny, ktoré predstavuje medzinárodné fórum pre zdieľanie 

vedomostí a skúseností medzi finančnými kontrolórmi a audítormi EK a 

členskými štátmi. Hlavným cieľom každoročného stretnutia je zlepšenie 

koordinácie audítorskej činnosti a zdieľanie výsledkov auditu v oblasti ŠF s 

členskými štátmi. Predmetné obstarávanie bude potrebné na organizačné 

zvládnutie tohto stretnutia, pričom jednotlivé požiadavky v rámci organizácie 

vyplynú z Grantovej dohody, ktorá bude uzavretá medzi EK a SR zastúpenou 

MF SR

Miera spolufinancovania zo 

strany členskej krajiny 

predstavuje 20% z priamych 

výdavkov na organizáciu 

stretnutia, pričom po 

započítaní nepriamych 

výdavkov (napr. DPH) 

predstavuje miera 

spolufinancovania cca 30-

35% z celkových výdavkov. 

Miera spolufinancovania zo 

strany EK tak predstavuje 

cca  65-70% z celkových 

výdavkov.

služby/tovar

Zmluva/zmluvy 

majú pokryť 

aktivity a výdavky 

súvisiace so 

zorganizovaním 2-

3 dňového 

stretnutia. Trvanie 

zmlúv sa 

predpokladá od 

úspešného 

uzavretia 

verejného 

obstarávania do 

ukončenia 

organizačných 

procesov v rámci 

predmetného 

stretnutia 

Homologickej 

skupiny.

Rozpočet 

ministerstva074040F
218 000 Eur (150 000 Eur v 

roku 2013, 68 000 v roku 

2014), 

132 tis. Grant EÚz projektu 

STORK 2(rok2013, 2014)

72224000-1,

79340000-9,

72222300-0

72230000-6

72254100-1

Potreba zabezpečiť plne funkčnú a spoľahlivú prevádzku MetaIS.  MF SR je 

správcom MetaIS.

Platnosť jednoročnej zmluvy na podporu č. 2012197284 končí 4.11.2013.  

1

2

3

4

C/Sekcia informatizácie spoločnosti

Rámcová dohoda na dobu 4 rokov, na základe ktorej bude možné centrálne 

nakupovať služby súvisiace s licenciami softvérových produktov Oracle nie 

len pre Ministerstvo financií SR, ale aj pre ostatné rezorty štátnej správy.

Princíp efektívneho využívania softvérových produktov definovaný v Koncepcii 

využívania softvérových produktov vo verejnej správe: Pri nákupe softvéru sa 

bude verejná správa prezentovať ako jedna entita a tým zabezpečí 

5

Projekt implementácie 

infraštruktúry pre riešenie 

cezhraničnej autentifikácie 

fyzických osôb v SR.

Projekt v oblasti cezhraničnej elektronickej autentifikácie fyzických osôb, 

ktorý bude implementovaný v súlade so spoločnými špecifikáciami 

a stavebnými blokmi vyvinutými v rámci projektu STORK. Implementácia 

pilotného riešenia cezhraničnej elektronickej autentifikácie fyzických osôb 

s využitím elektronickej identifikačnej karty.

VO je potrebné v súvislosti so zapojením sa Ministerstva financií SR do projektu 

STORK 2.0 spolufinancovaného v rámci 5. výzvy komunitárneho programu EÚ 

CIP ICT PSP (Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie, časť 

podpora politík informačných a komunikačných technológií). 

Aplikačná podpora centrálneho 

metainformačného systému 

verejnej správy

Centrálna licenčná zmluva na 

služby súvisiace s licenciami 

softvérových produktov Oracle

Dodávka komponentov komunikačných procesov a procesov pre správy dát 

pre eGOV služby patriacich do kompetencie MF SR

Dodanie komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre 

eGOV služby patriacich do kompetencie MF SR v rámci operačného programu 

informatizácia spoločnosti

Služby 4872222300-0

074040F služby
72253200-5 Systémové 

podporné služby     
36(3 roky)

Služby, tovar 72222300-0 18

Diagnostika, kontrola logov, chybových hlásení, kontrola nastavení, 

prístupov, odstraňovanie funkčných nedostatkov, konzultácie pre 

administrátora a pre správcu systému.

služby 79340000-9

Projekt bude čiastočne 

refundovaný z prostriedkov 

EÚ (OPIS)

Služby, tovar

Rozpočet ministerstva

25

Dodávka komponentov 

komunikačných procesov a 

procesov správy dát pre eGOV 

služby patriacich do 

kompetencie MF SR

36

Zabezpečenie komunikačných 

a informačných aktivít pre 

OPIS v období rokov 2013 – 

2015

V rámci riešenia je potrebné vytvoriť návrh realizácie nasledovných 

komunikačných a informačných aktivít pre OPIS:  1, Návrh stratégie 

komunikačnej kampane pre r. 2013 – 2015 2, Kreatívny návrh stratégie a 

kreatívneho riešenia kampane 3, Návrh stratégie PR

V súčasnosti je potrebné využiť čo najviac marketingových nástrojov a dostať do 

popredia občanov (cieľových skupín) jednotlivé projekty OPIS-u ako nástroja na 

budovanie eGovernmentových služieb ako na národnej tak aj na regionálnej 

úrovni  v rokoch 2013-2015.

0A90402
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

Tieto služby zahŕňajú pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej 

techniky prevádzkovanej vo VS MFSR formou poskytovania požadovaných 

servisných služieb, technických zásahov, súvisiacich dodávok náhradných 

dielov a update SW produktov.

7
Aplikačná podpora a 

maintenance Clarity

Aplikačná podpora a údržba programového vybavenia na podporu 

projektovej a programovej kancelárie

Nepokrytá aplikačná podpora a údržba programového vybavenia na podporu 

projektovej a programovej kancelárie pre II. polrok 2013 a rok 2014
Rozpočet ministerstva Služby 72260000-5, kat. č. 7 24

CPV 72250000-2 – 

údržba a podpora 

systému

CPV 72262000-9 – Vývoj 

softvéru

8

9

11

12

13

10

6

Mantenance IBM 

Služby, zabezpečujúce funkcionalitu a podporu IT prevádzky, ktoré pozostávajú 

z pozáručného servisu výpočtovej techniky dátovej sály (výpočtového strediska) 

Ministerstva financií  SR .

Zabezpečenie HW podpory 

zariadení dátovej sály MF SR

Služby
72267100-0 Údržba 

programového vybavenia 
12

Služby/tovarRozpočet ministerstva

72611000-6 Technické 

počítačové podporné 

služby

Rozpočet ministerstva Služby

36

Maintenance HP SM
Zabezpečenie služieb predĺženia SW podpory (SW Maintenance) licencií 

HP Service Manager
Predĺženie služieb SW podpory pre potreby projektu ITSM2. Rozpočet ministerstva

72267100-0 Údržba 

programového vybavenia 
12

Nákup HP SM Nákup licencií HP SM pre projekt ITSM 2 s podporou (údržbou na 1 rok). Pre potreby projektu ITSM2. Rozpočet ministerstva Služby

48331000-7 Softvérový 

balík na riadenie 

projektov

Zabezpečenie služieb obnovy SW podpory IBM Reinstatement (SW 

Maintenance)
Obnova služieb SW podpory licencií IBM

12

ACIS – FSSR (CR)
Poskytovanie aplikačnej podpory pre informačný systém účtovníctva 

príjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR, v prostredí CS SR

Dôvodom potreby obstarania je zabezpečenie kontinuálneho poskytovania 

podporných služieb k aplikačnému softvéru implementovanému v rámci ISU 

VPS.

Rozpočet ministerstva Služby/tovar 36

Zavedenie programovej 

kancelárie UNITAS - 

rozšírením programovej 

kancelárie OPIS

Rozšírenie programovej kancelárie OPIS o programovú kanceláriu UNITAS, 

nastaveniami zabezpečujúcimi podporu v procesoch koordinácie, riadenia a 

sledovania projektov realizovaných v rámci programu UNITAS, konzultačnú 

podporu potrebnú z pohľadu sledovania programových a projektových 

výstupov jednotlivých projektov programu UNITAS ako i riadenie kvality 

(QA) programových a projektových výstupov

Zabezpečenie implementácie procesov programovej kancelárie UNITAS ako 

konzultačnú podporu potrebnú z pohľadu sledovania programových a 

projektových výstupov, aby v rámci jednotlivých fáz implementácie projektov 

programu UNITAS boli k dispozícii potrebné výstupy všetkých relevantných 

projektov programu UNITAS a monitorovanie informácií o stave projektov pre 

komplexné rozhodovanie

Rozpočet ministerstva Služby

Informačný systém účtovníctva 

fondov ISUF

Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky systému ISUF, úprava na 

programové obdobie 2014-2020 a rozšírenie funkcionality.

Zachovanie funkčnosti ISUF a jeho ďalší rozvoj podľa zadaných požiadaviek pri 

vedení účtovníctva fondov.

Projekt bude čiastočne 

refundovaný z prostriedkov 

EÚ (OP TP).

Služby
72260000-5 Služby 

súvisiace so softvérom
42

72260000-5 Služby 

súvisiace so softvérom  

79415200-Poradenské 

služby pre projektovanie

12
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

72262000-9  -  Vývoj 

softvéru

72263000-6  -  

Implementácia softvéru
72250000-2  -  Služby 

týkajúce sa podpory 

systému

72267100-0  -  Údržba 

programového vybavenia 

(softvér) informačných 

technológií

15 SAP licencií Údržba SAP licencií

Potreba zabezpečiť údržbu SAP licencií pre používateľov, zabezpečujúcich 

úlohy v rámci fungovania integrovaného prevádzkovo-ekonomického 

informačného systému rezortu MF SR

Rozpočet ministerstva Služby

722 67100-0 Údržba 

programového vybavenia 

(softvér) informačných 

technológií

12

Rozpočet ministerstva

(Program: 0740409, EK: 

637005)

Rozpočet ministerstva

(Program 0740601, EK: 

711003)

14

16

1.

2

Predmetom zákazky bude zabezpečenie podporných a servisných služieb 

k aplikačnému softvéru tvoriaceho súčasť informačného systému pre 

systém štátnej pokladnice slúžiaceho pre integráciu samosprávnych krajov 

do tohto systému. Uvedený aplikačný softvér slúži zároveň pre centralizáciu 

podporných činností organizácií samosprávnych krajov ako sú riadenie 

rozpočtu, vedenie účtovníctva a výkazníctva vrátane integrácie na 

nadrezortné systémy riadenia verejných financií (rozpočtový informačný 

systém, informačný systém jednotného účtovníctva štátu, ...).  

Služby

Zavedenie SEPA štandardov 

a pravidiel do IS SŠP 

Predmetom zákazky bude úprava informačného systému pre systém štátnej 

pokladnice, ktorá má byť vykonaná za účelom zosúladenia funkcionalít 

systému vo vzťahu k nadnárodnému projektu SEPA. Cieľom projektu SEPA 

je zavedenie jednotnej oblasti platieb v eurách (ďalej len „SEPA“ – Single 

Euro Payments Area) v rámci európskeho hospodárskeho priestoru, resp. 

spoločných európskych platobných služieb, ktoré nahradia súčasné 

vnútroštátne platobné služby.

Dôvodom nevyhnutnej zmeny IS ŠP je, že Štátna pokladnica je ako 

poskytovateľ platobných služieb povinná najneskôr do 01.02.2014 zosúladiť 

vykonávanie tuzemských a cezhraničných prevodov a inkás s nariadením Rady 

EÚ č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na 

úhrady a inkasá v eurách v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade 

s technickou normou ISO 20022. Bez dodržania týchto pravidiel by nemohla ŠP 

vykonávať od 01.02.2014 platobný styk.

Služby

Dôvodom nevyhnutného zabezpečenia služieb je, že systémy Administratívnych 

centier vyžadujú nepretržitú údržbu, ako aj úpravy aplikačného softvéru, ktoré sú 

potrebné pre ich riadne fungovanie v meniacom sa technologickom ako aj 

legislatívnom prostredí. K zabezpečeniu predmetných služieb sa Ministerstvo 

financií SR zároveň zaviazalo v rámci bilaterálnych dohôd o spolupráci so 

samosprávnymi krajmi, ktorých platnosť uplynie koncom roka 2015.

72262000-6 Vývoj 

softvéru

48
Aplikačná podpora k systémom 

Administratívnych centier

14

Sekcia štátneho výkazníctva

Nákup VT Nákup výpočtovej techniky pre zamestnancov

72261000-2 Softvérové 

podporné služby

Zmluva o dielo RIS Zmluva o dielo RIS pre rok 2014 - 2016 Údržba, školenia a rozvoj systému

Rozpočet ministerstva 24

Rozpočet ministerstva Služby 36

Tovary 30000000-9
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

Rozpočet ministerstva

(Program 0740409, EK: 

711003)

Rozpočet ministerstva

(Program 0740409, EK: 637 

005)

Rozpočet ministerstva

(Program 0740601, EK: 

711003

a Program 0740409, EK 

711003)

3

5

4

Predmetom zákazky bude úprava centrálnych systémov riadenia verejných 

financií s cieľom ich ďalšieho rozvoja v oblastiach strategického riadenia 

a udržateľnosti verejných financií, riadenia štátneho dlhu, centralizácie 

verejných príjmov, účtovníctva a výkazníctva.

Predmetom zákazky bude postupné zapojenie piatich samosprávnych 

krajov do systému štátnej pokladnice prostredníctvom multiklientskeho 

platobného portálu vrátane jeho integrácie na ekonomické systémy 

samosprávnych krajov, vyškolenia užívateľov a podpory pri prenose 

bankových účtov do Štátnej pokladnice.

Potreba realizácie zákazky vyplynula z úlohy B. 6 uznesenia vlády SR č. 

638/2012 z 21.11.2012, na základe ktorej má byť vykonaná legislatívna úprava 

zákona o Štátnej pokladnici, ktorou má dôjsť k zapojeniu všetkých 

samosprávnych krajov vrátane ich organizácií do systému štátnej pokladnice, čo 

bude predstavovať zásadný nárast počtu klientov ŠP.

Predmetom zákazky bude zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb 

aplikačnej podpory k Centrálneho konsolidačnému systému slúžiacemu 

(CKS) pre každoročné zostavenie súhrnnej závierky štátu, do ktorého 

vchádzajú údaje za celý verejný sektor. 

Ministerstvo financií SR identifikovalo nevyhnutnosť úpravy centrálnych 

systémov riadenia verejných financií z dôvodu aktuálnych úloh, ktoré je potrebné 

prioritne zabezpečovať vo vzťahu k zmenám v externom prostredí ako sú napr. 

úprava fiškálnych pravidiel (implementácia dlhovej brzdy), zavedenie konceptu 

čistého bohatstva štátu, integrácií systémov slúžiacich pre centralizáciu príjmov 

štátneho rozpočtu, atď.

Služby

Služby

Potreba zabezpečenia aplikačnej podpory k CKS vyplýva z  nevyhnutnej 

priebežnej aktualizácie systému najmä z dôvodu legislatívnych zmien, 

požiadaviek na nové výkazy, údržby a správy číselníkov a pripájania nových 

subjektov do systému. Lehota k súčasne zazmluvnenej podpore k systému 

uplynie v roku 2013.

Zabezpečenie poskytovania 

Aplikačnej podpory pre 

Centrálny konsolidačný systém

Služby

Integrácia systémov 

samosprávnych krajov do 

Štátnej pokladnice

Rozvoj systému riadenia 

verejných financií na centrálnej 

úrovni

72261000-2 Softvérové 

podporné služby

72262000-6 Vývoj 

softvéru
36

15
72262000-6 Vývoj 

softvéru

48
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

6

Audit konsolidovanej účtovnej 

závierky verejnej správy SR za 

roky 2013, 2014 a 2015

Výber audítora na vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

ústrednej správy SR a auditov konsolidovaných účtovných závierok 

príslušných kapitol štátneho rozpočtu za roky 2013 až 2015. Ide 

o zabezpečenie ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, podľa ktorých musia byť konsolidované účtovné 

závierky, ktoré povinne od roku 2009 zostavuje aj štátna správa 

a samospráva, overené audítorom. Verejné obstarávanie zabezpečuje 

Ministerstvo financií SR ako konsolidujúca účtovná jednotka štátu s cieľom 

zabezpečiť efektívne a hospodárne využívanie prostriedkov štátneho 

rozpočtu. V súlade s týmto cieľom a v nadväznosti na kladné poznatky 

z vykonaného auditu konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy SR 

za roky 2010 a 2011, vybraný audítor uskutoční aj audit konsolidovaných 

účtovných závierok príslušných kapitol štátneho rozpočtu. To znamená, že 

nebude potrebné vykonať dodatočné audítorské postupy nad rámec auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy vyžadované v prípade, 

ak by výber audítora pre audit konsolidovanej účtovnej závierky kapitoly 

zabezpečovali kapitoly štátneho rozpočtu samy.

Zabezpečenie povinnosti ustanovenej v § 22a odsek 5 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Štátny rozpočet, kapitola 

Všeobecná pokladničná 

správa, rozpočtová 

klasifikácia 01.1.2. položka 

637200, výdavky za audit 

verejnej správy.

Služby
79212000-3 Audítorské 

služby
36

1 Poštové služby
Zabezpečenie univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku 

pre potreby MF.
Zmena podmienok pri poskytovaní poštových služieb (zákon č. 324/2011 Z. z.) 07401-111 632 003 služby

64112000-4 Poštové 

služby súvisiace s listami, 

64113000-1 Poštové 

služby súvisiace s balíkmi

36

2

Revízie elektrických zariadení a 

rozvádzačov (Kýčerského a 

Štefanovičova) 

pravidelné revízie a kontroly elektrických zariadení v súlade s všobecňne 

záväznými právnymi normami a technickými normami
Na základe záverov revíznej správy

07401 - 111, 637 004 - 011 

21
služby

50711000-2 - Opravy a 

údržba elektrických 

zariadení budov

36

3
Revízie prenosných 

elektrických zariadení 

Pravidelné revízie a kontroly elektrických zariadení v súlade s všobecne 

záväznými právnymi normami a technickými normami
Na základe záverov revíznej správy

07401 - 111, 637 004-011 

21
služby

50532000-3 - Opravy a 

údržba elektrických 

strojov, prístrojov a 

súvisiaceho vybavenia

36

4
Servis a údržba kopírovacích 

strojov 

Vykonávanie pravidelnej údržby a pozáručného servisu na reprografických 

strojoch značiek RICOH a UTAX.

V súčasnosti nie je zabezpečený pozáručný servis a údržba fotokopírovacích 

strojov značiek RICOH a UTAX.

07401 - 111, 635 004 - 011 

21
služby

50313000-2 Údržba a 

opravy reprografických 

strojov 

36

II - Podlimitné  zákazky
Sekcia správy majetku a služieb
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

5

Rekonštrukcia fasády budov 

MFSR (Kýčerského a 

Štefanovičova)

Predmetom zákazky bude realizácia stavebných úprav administratívnych 

budov MF SR. Objektom stavby je kompletná rekonštrukcia fasády vrátane 

jej zateplenia.

Súčasná fasáda budov je poškodená, dochádza k rozpadu omietky a 

povrchových úprav, obvodové múry nespĺňajú tepelno-izolačné vlastnosti, 

dochádza k úniku tepla a nehospodárnemu vynakladaniu finančných 

prostriedkov; po realizácii sa predpokladá energetická úspornosť budovy na 

úrovni 30 až 40%

07401-111, 717 002 -011 21
stavebné 

práce

45213150-9 Stavebné 

práce na kancelárskych 

budovách

12
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

6

Klimatizácia priestorov a budov 

MF SR (Kýčerského a 

Štefanovičova)

Vybudovanie celoplošného klimatizovania priestorov MF SR založenej na 

princípe vysokoefektívneho využitia el. energie

Účelom je zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie pracovného výkonu 

zamestnancov MF SR; v súčasnosti sú inštalované klimatizačné jednotky len u riadiacich 

zamestnancov, vybudovaním celoplošného klimatizovania sa zlepšia mikroklimatické 

podmienky pracovísk všetkých zamestnancov MF SR a to ako v letných tak i v zimných 

mesiacoch;

07401-111, 717 003 011 21
stavebné 

práce

45331220-4 Inštalovanie 

klimatizácie
12

7
Nákup osobných motorových 

vozidiel

Nákup nových osobných motorových vozidiel pre potreby úradu ministerstva 

financií;

Zastaranosť existujúceho vozového parku, potreba zaistenia mobility vedúcich 

predstaviteľov a riadiacich zamestnancov MF SR, vybudovanie vozového parku za 

účelom zabezpečenia predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej unie v 

priebehu roka 2016  

07401-111, 714 001-011 21 tovar
34110000-1 - Osobné 

automobily
12

8

Rekonštrukcia horúcovodnej 

prípojky pre MF SR - havarijný 

stav

Rekonštrukcia a zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti jestvujúcej 

horúcovodnej prípojky; zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti, zníženie 

tepelných strát prípojky a náročnosti na prevádzku

Z dôvodu častej poruchovosti, morálnej zastaranosti a fyzickej opotrebovanosti je 

potrebná kompletná rekonštrukcia horúcovodnej prípojky pre MF SR; rekonštrukciou 

nedôjde k zmene užívania a nebude zvýšená prevádzková kapacita, dôjde k výmene 

poruchového potrubia dimenzie DN 100 za nové s vyššou prevádzkovou spoľahlivosťou.

07401-111, 717 002 -011 21
stavebné 

práce

45232140-5 Stavebné 

práce na hlavnom potrubí 

miestneho vykurovania

12

7222200-7

7222300-0

72000000-5

2 12

cca. 68% z prostriedkov EÚ 

(OPTP) a 32% z 

prostriedkov ŠR.

Dielo/Služby1

Návrh na zriadenie centrálneho 

prístupového bodu k normám a 

štandardom

Cieľom úlohy je vypracovať Návrh na zriadenie centrálneho prístupového 

bodu k normám a štandardom v zmysle návrhu opatrení uvedených 

v materiáli „Správa o plnení úloh NSIB a úloh Akčného plánu na roky 2009 

až 2013“, Úloha zameraná na oblasť budovania povedomia 

a kompetentnosti v oblasti informačnej bezpečnosti je súčasťou „Akčného 

plánu informačnej bezpečnosti“ schváleného uznesením vlády SR č. 

46/2010. Využitie úlohy je určené predovšetkým pracovníkom verejnej 

správy v oblasti štandardizácie informačnej bezpečnosti

Cieľom úlohy je vypracovať Návrh na zriadenie centrálneho prístupového bodu 

k normám a štandardom v zmysle návrhu opatrení uvedených v materiáli 

„Správa o plnení úloh NSIB a úloh Akčného plánu na roky 2009 až 2013“, Úloha 

zameraná na oblasť budovania povedomia a kompetentnosti v oblasti 

informačnej bezpečnosti je súčasťou „Akčného plánu informačnej bezpečnosti“ 

schváleného uznesením vlády SR č. 46/2010 zo dňa 19.1.2010 a predmetom 

návrhu Medzirezortného programu na finančné zabezpečenie plnenia opatrení 

pre ochranu kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike.

72260000-5 Služby 

súvisiace so softvérom
Aplikačná podpora IS CEDIS

Obstaranie služieb v oblasti zvýšenia funkcionality centrálneho 

elektronického databázového informačného systému (CEDIS) na 12 

mesiacov. V rámci zákazky budú realizované nevyhnutné analýzy a návrhy 

súvisiace s vylepšením/modifikáciou jestvujúcich modulov CEDIS ako aj 

vytvorením nových modulov s cieľom zefektívnenia a zvýšenia informačnej 

hodnoty jestvujúceho IS ako aj zvýšenia jeho užívateľskej pridanej hodnoty.

Ďalší rozvoj informačného systému CEDIS je potrebný pre priebežné 

a kontinuálne zdokonaľovanie plánovacieho a monitorovacieho procesu v oblasti 

auditov a kontrol prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci zo 

zahraničia.

Štátny rozpočet/rozpočet 

SIS (Úloha bude riešená 

v rámci schváleného 

rozpočtu MF SR na rok 2013

Služby

30.6.2014

Sekcia informatizácie spoločnosti
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Plán verejného obstarávania na rok 2013

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

1
Priebežné maľovanie a 

natieranie 
Maliarske a natieračské práce pre potreby MF SR Zabezpečenie maliarskych a natieračských prác pre potreby MF SR

07401-111, 635 006 - 011 

21

stavebné 

práce

45442100-8  Maliarske a 

natieračské práce
36

2 Servis klimatizácie
Pravidelné preventívne prehliadky a pozáručné opravy klimatizačných 

jednotiek a vzduchotechnických zariadení

Pravidelné preventívne prehliadky a pozáručné opravy klimatizačných jednotiek 

a vzduchotechnických zariadení

07401-111, 635 005 - 011 

21
služby

42510000-4 Výmenníky 

tepla, klimatizačné 

a chladiace zariadenia 

a filtračné stroje

36

3
Pozáručné opravy a údržba 

služobných motorových vozidiel
Servis motorových vozidiel MF SR

Potreba vykonávania pozáručných opráv a údržby všetkých služobných 

motorových vozidiel MF SR vrátane náhradných dielov a súvisiaceho 

príslušenstva

07401 - 111, 634 002 - 011 

21
služby

50112000-3 Oprava a 

údržba osobných 

motorových vozidiel

36

4

Servis a pravidelné prehliadky 

výťahov v budovách 

Ministerstva financií SR 

(budovy  Štefanovičova a 

Kýčerského).

Servis a pravidelné prehliadky výťahov v budovách Ministerstva financií SR 

(budovy  Štefanovičova a Kýčerského).

Potreba pravidelných prehliadok a servisu vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov a technických noriem

07401-111, 635 004 - 011 

21
služby

50750000-7 Opravy a 

údržba výťahov
36

5 Sťahovacie práce Brigádnické služby - priebežné zabezpečovanie sťahovacích služieb 
Ukončenia platnosti zmluvného vzťahu na brigádnické služby - priebežné 

zabezpečovanie sťahovacích služieb 

07401 - 111, 637 004 - 011 

21
služby

60640000-6 špedičné 

operácie
36

6
Oprava bleskozvodov 

(Kýčerského a Štefanovičova) 

Oprava resp. výmena častí existujúcich bleskozvodov na administratívnych 

budovách MF SR, nové označenie zvodov
Na základe záverov revíznej správy

07401 - 111, 635 006-011 

21
služby

31216200-5 - 

Bleskozvody
12

7

Revízie elektrických núdzových 

osvetlení (Kýčerského a 

Štefanovičova) 

Revízie núdzového osvetlenia, ktoré sú napájané z nezávislého zdroja na 

sieti a zapínajú sa automaticky pri prerušení zdroja na sieti ako aj pri 

prerušení napájania obvodu pre osvetlenie priestorov a pri prerušení 

napájania rozvádzača na ktorom sú istené obvody pre osvetlenie priestorov 

v budove MF SR

Na základe záverov revíznej správy
07401 - 111, 637 005-011 

21
služby

50711000-2 - Opravy a 

údržba elektrických 

zariadení budov

36

8

Zmluva o kontrolnej činnosti a 

pozáručnom servise systému 

EPS kategória A 

Predmetom zákazky bude kontrola inštalovaného zariadenia EPS, ktoré 

slúži k samočinnému a manuálnemu vyhlasovaniu požiaru, ktorý by mohol 

vzniknúť vo vytypovaných priestoroch, kde sú hlásiče nainštalované. V 

rámci servisu systému budú vykonané funkčné skúšky všetkých 

nainštalovaných zariadení a chodu prístrojov na náhradný zdroj

V súčasnoti nie je zabezpečený zmluvný vzťah 07401-111 635 005 služby

50413200-5 - Opravy a 

údržba protipožiarnych 

zariadení

36

9 Dodávka a výmena kobercov

Dodávka a výmena kobercov v kancelárskych a spoločných verejných 

priestoroch budovy MFSR, odstránenie starých kobercov, vyrovnanie 

podlahových nerovností, odvoz a likvidácia;

Na základe potrieb a požiadaviek jednotlivých útvarov z dôvodu opotrebenia a 

poškodenia jestvujúcich podlahových krytín
07401-111; 633 001-011 21 tovar 39531000-3 Koberce 36

10
Poskytovanie služieb OPP, 

BOZP

Komplexné zabezpečovanie odborných prác a poradenskej činnosti v 

oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 

požiarmi a zabezpečenie metodickej, školiacej, výkonnej a kontrolnej, ako aj 

ďalšie činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

pred požiarmi.

Potreba zabezpečenia odborných a poradenských služieb vrátane školení v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
07401-111, 637 004 011 21 služby

71317200-5 Služby 

súvisiace s ochranou 

zdravia a bezpečnosťou 

pri práci

36

11
Nákup pneumatík pre motorové 

vozidla
Nákup zimných a letných pneumatík pre motorové vozidlá v správe MF SR.

Potreba zabezpečovania nových letných a zimných pneumatík pre motorové 

vozidlá v správe MF SR
07401-111, 634 002-011 21 tovar

34351100-3  Pneumatiky 

pre motorové vozidlá
36

Sekcia správy majetku a služieb

III - Podprahové  zákazky
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Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

12

Pravidelný servis 

vzduchotechnických zariadení 

v kuchynskom bloku 

Pozáručný servis vzduchotechnických zariadení v kuchynskom bloku MF 

SR

Účelom je zabezpečenie pozáručného servisu vzduchotechnických zariadení 

v priestoroch kuchyne a jedálne Ministerstva financií SR za účelom riadneho a 

bezpečného fungovania

07401-111, 635 004 služby

42510000-4 Výmenníky 

tepla, klimatizačné 

a chladiace zariadenia 

a filtračné stroje              

36

13

Pravidelný servis 

gastrotechnických zariadení v 

kuchynskom bloku 

Pozáručný servis a gastronomických zariadení v kuchynskom bloku MF SR

Účelom je zabezpečenie pozáručného servisu gastronomických zariadení 

v priestoroch kuchyne a jedálne Ministerstva financií SR za účelom riadneho a 

bezpečného fungovania

07401-111, 635 004 služby

50883000-8 Opravy a 

údržba zariadenia pre 

verejné stravovanie                  

36

14 Nákup a inštalácia klimatizácie 

Nákup a inštalovanie klimatizačných jednotiek do priestorov riadiacich 

pracovníkov a do priestorov riadiacej miestnosti bezpečnostnej služby na 

ulici Kýčerského

Potreba zabezpečenia vyhovujúcich pracovných podmienok pre riadiacich 

zamestnancov MFSR predovšetkým v letných a zimných mesiacoch a tiež v 

riadiacej miestnosti bezpečnostnej služby, v ktorej sú umiestnené zariadenia 

kamerového bezpečnostného systému-

07401-111, 633 005 tovar
42512000-8 Klimatizačné 

zariadenia
12

15
Rekonštrukcia výťahu 

Kýčerského

Komplexná rekonštrukcia výťahu vrátane výťahovej šachty, prebudovanie 

dvoch existujúcich malých výťahov na jeden veľkokapacitný výťah, ktorý by 

umožňoval prepravu imobilných osôb

Potreba zabezpečenia prepravy imobilných osôb v budove MF SR, keďže v 

budove na ulici Štefanovičova a Kýčerského sa nenachádza výťah, ktorý by 

umožňoval pohyb imobilných osôb v budove v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi

07401-111, 131, 717 002 

011 21

stavebné 

práce
42416100-6 - Výťahy 12

16
Čistiace potreby a 

autokozmetika

Zabezpečenie čistiacich potrieb pre úrad MF SR, autokozmetika pre vozidlá 

MF SR,

Vypršanie platnosti zmluvy, potreba zabezpečenia čistiacich prostriedkov pre 

útvary  MF SR vrátane doškoľovacieho zariadenia Vila Krista; prostriedky 

autokozmetiky 

07401-111, 633006, 634002-

011 21
tovar

39800000-0 - Čistiace a 

leštiace výrobky
36

17
Rekonštrukcia strechy 

kuchynského bloku MF SR
Rekonštrukcia strechy na kuchynko-jedálenskom bloku MF SR

Oprava strešného plášťa, ktorý je v havarijnom stave, nevyhovuje súčasným 

tepelnoizolačným vlastnostiam a ohrozuje bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v 

kuchynsko-jedálenskom bloku

07401-111, 717 002 011 21
stavebné 

práce

45261900-3 Opravy a 

údržba striech
12

18

Rekonštrukcia vodovodných a 

kanalizačných stúpačiek - 

Kýčerského

Rekonštrukcia vodovodných  a kanalizačných stúpačiek v budove úradu MF 

SR na ulici Kýčerského vrátane výmeny obkladov a dlažieb v sociálnych 

zariadeniach

Účelom stavebných úprav je výmena poškodených a upchatých pôvodných 

stúpačiek kanalizácie a vodovodu, čím sa dosiahne lepšia hospodárnosť 

prevádzky zariadení. Rekonštrukciou a výmenou obkladov, dlažieb a sanity v 

hygienyckých zariadeniach sa splní požadovaný štandart pre budovy určené 

širokej verejnosti.

07401-111, 717 003 - 011 

21

stavebné 

práce

45330000-9 Kanalizačné 

a sanitárne práce
12

19

Oprava osobného výťahu v 

budove Ministerstva financií SR 

- Štefanovičova 

Predmetom zákazky bude oprava osobného výťahu v budove MF SR na 

ulici Štefanovičova 5, v centrálnej časti budovy. 

Účelom verejného obstarávania je zabezpečenie opravy osobného výťahu v 

budove ministerstva na ulici Štefanovičova 5, ktorý je v súčasnosti mimo 

prevádzky. Predmetnú opravu je potrebné vykonať na základe odborného 

posudku na technický stav výťahu vypracovaného dňa 12.7.2012

07401 - 111 635004 - 01121 služby
50750000-7 - Opravy a 

údržba výťahov
12

1

Zákaznícky prieskum znalosti 

a využívania elektronických 

služieb verejnej správy, 

spokojnosť so sledovanými 

e-službami v rámci 

sledovaných segmentov.  

Zákaznícky prieskum spokojnosti občanov a užívateľov a biznis segmentu s 

vybranými elektronickými službami verejnej správy, redizajn projektu, 

vypracovanie zhrňujúcej Záverečnej správy za celé sledované obdobie.

Zákaznícky prieskum spokojnosti je dôležitým každoročným interaktívnym 

nástrojom rezortu  s koncovými zákazníkmi, ktorých spokojnosť je jedným z 

cieľov EFQM. Zisťovanie spokojnosti v sledovaných segnmentoch s využívaním 

vybraných e-služieb verejnej správy je výnimočným nástrojom systematického 

sledovania kvality e-služieb VS.

Rozpočet ministerstva 

074040F
služby 79342311-6 12

Sekcia informatizácie spoločnosti
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Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky Zdôvodnenie potreby/nutnosti obstarania zákazky Zdroj financovania

Tovar/služ

by/stav. 

práce

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD 

v mesiacoch

2

Prieskumy, omnibusy, 

monitoring, online prieskumy 

a analýzy.   

Prieskumy zadané na základe ad hoc  požiadavky zadávateľa, riešenia 

budú navrhované podľa požiadavky na zisťovanie v definovaných 

segmentoch a zložitosti riešených otázok.  

V súvislosti s častou potrebou okamžitých odpovedí pri riešení strategických 

nadstavení v oblasti riešenia eGov je potrebné v priebehu roka zaradiť do 

štatistických zisťovaní aktuálne ad hoc otázky.   

Rozpočet ministerstva 

074040F
služby 79320000-3 12

3

Vzdelávací program 

projektového manažmentu 

podľa metodiky Prince2

Zabezpečenie vzdelávania v oblasti strategického riadenia IT projektov 

v kompetencií MFSR na základe metodiky PRINCE2, cca 13 ľudí

Potrebné pre kvalitnú a rýchlu implementáciu projektov a vzdelanostný rozvoj 

zamestnancov OSIS a OIT.
Rozpočet ministerstva služby 79633000-0 6

4

Vzdelávací program 

projektového riadenia podľa 

štandardu

Zabezpečenie vzdelávania v oblasti strategického riadenia IT programov a 

IT projektov vo verejnej správe na základe projektového riadenia podľa 

štandardu ITIL, cca 13 ľudí

Potrebné pre kvalitnú a rýchlu implementáciu projektov a vzdelanostný rozvoj 

zamestnancov OSIS a OIT

Rozpočet ministerstva 

074040F
služby 79633000-0 6

5
Výmena a zvýšenie diskovej 

kapacity diskových polí
Rok zaradenia do majetku 2006 Rozpočet ministerstva Tovar, služby 30234100-9

9

8

Rozpočet ministerstva6

7

12

12

12

6

Služby
72268000-1  Dodávky 

softvéru

Služby

Rozpočet ministerstva

72261000-2  Softvérové 

podporné služby

ASPI

Automatizovaný systém právnych informácií poskytuje databázu právnych 

informácií s rozšírenými modulmi: Predpisy ČR, Literatúra a Judikatúra ČR, 

Komentáre, Výber z judikatúry a Preložená legislatíva.  

Požiadavky sekcií na vzájomnú prepojenosť všetkých informácií a neobmedzenú 

prácu s textom, ktorú poskytuje len systém ASPI. Výhodou je tiež on-line verzia 

(dostupná prostredníctvom internetu - jednotlivé prístupy môžu byť využívané 

zamestnancami odkiaľkoľvek (z pracoviska, ale napr. aj z domáceho prostredia).  

Správa registratúry Aplikačná podpora pre Správu registratúry 

Potreba zabezpečenia poskytovania služieb pre podporu prevádzky, správu 

infraštruktúry a monitoring zariadení výpočtovej techniky pre Správu registratúry 

a súvisiacich aplikácií na báze Lotus Domino

Rozpočet ministerstva

Právny potrál EPI Prístup do právneho portálu epi.sk

Dôvodom obstarávania zákazky je potreba zabezpečiť okamžitý prístup ku 

komplexným legislatívnym a právnym      informáciám, ktoré sú  potrebné na 

plnenie úloh zamestnancov MF SR. 

72253000-3 Poradenské 

prezenčné (nápoveda) 

a podporné služby

Maintenance ARIS Údržba softvérových licencií ARIS Predĺženie služieb technickej podpory

Služby

Rozpočet ministerstva Služby

72267100-0 Údržba 

programového vybavenia 

(softvér) informačných 

technológií
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