
Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Spôsob stanovenia 

predpokladanej hodnoty
Zdroj financovania

Tovar/služby/    

stav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD v 

mesiacoch

1
Nákup dopravných 

prostriedkov

Obnova vozového parku v správe ministerstva.  

Existujúce služobné motorové vozidlá sú 

poruchové, vyžadujú finančné náročné a 

nerentabilné opravy. Servísné nádklady na 

prevádzku sú neprimerane vysoké.

Na základe kvalifikovaného 

odhadu
07401-111 tovar 34100000-8 12

2

Zabezpečenie leteckej 

prepravy osôb pri 

zahraničných a tuzemských 

pracovných cestách

Zabezpečovanie leteniek na zahraničné 

pracovné cesty a tuzemské pracovné cesty

Na základe predcházajúceho 

plnenia
07401-111 služby 60440000-4  48

3 Tlačiarenské služby

Zabezpečenie kompletných tlačiarenských, 

knihviazačských a knihárskych služieb a iných 

súvisiacich dokončovacích služieb.

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

07401-111 služby 79800000-2 48

4
Nákup náplní a príslušenstva 

do multifunkčných zariadení 

Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva 

(odpadové nádoby, vývojnice, zobrazovacie 

jednotky, fotoválce) do multifunkčných 

zariadení a tlačiarní k osobným počítačom 

vrátane služieb spojených s dodaním tovaru

Na základe predcházajúceho 

plnenia
07401-111 tovar 30125100-2 48

5
Zabezpečenie stravovania v 

objekte MFSR

Zabezpečenie stravovania vo vlastných 

priestoroch ministerstva pre zamestnanancov

Na základe predcházajúceho 

plnenia
07401-111 služby 55520000-1 48

6 Združená dodávka elektriny
 Dodávka elektriny pre odberné miesta budova 

MF, kuchyňa a Vila Krista

Na základe predcházajúceho 

plnenia
 07401-111 služby 65310000-9 36 

7
Kancelárske potreby, 

kancelársky papier 

Dodávka kancelárskych potrieb a 

kancelárskeho papiera do tlačiarní a 

multifunkčných strojov 

Na základe predcházajúceho 

plnenia
07401-111 tovar 

30192000-1 

30197642-8 
48

8

Zabezpečenie audítorských 

služieb pre programy 

Európskej územnej 

spolupráce

Obstaranie služieb zameraných na 

zabezpečenie výkonu auditov v zahraničí na 

území príslušných členských štátoch v rámci 

nasledovných programov: INTERREG V-A SR 

– HU 2014 – 2020; INTERREG V-A SR – AT 

2014 -2020; INTERACT III 2014 -2020 

Cooperation Programme, pri ktorých MF SR 

v programovom období 2014-2020 vykonáva 

funkciu orgánu auditu.  V rámci predkladanej 

zákazky bude zabezpečený výkon overovania 

riadiacich a kontrolných systémov jednotlivých 

programov a výkon auditov operácií na 

vykázanie správnosti deklarovaných výdavkov.

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

Technicá asistencia 

orgánu auditu v rámci 

programov 

INTERREG V-A SR – 

HU 2014 – 2020; 

INTERREG V-A SR – 

AT 2014 - 2020; 

INTERACT III 2014 - 

2020 Cooperation 

Programme

služby 79212000-3  90

Plán verejného obstarávania Ministerstva financií SR na rok 2016

I - Nadlimitné zákazky
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9

Externalizácia audítorských 

služieb pri výkone vládnych 

auditov

Obstaranie služieb súvisiacich s výkonom 

vládnych auditov v kompetencii sekcie auditu a 

kontroly (SAK) vykonávaných podľa zákona č. 

502/2001 Z. z. V rámci predkladanej zákazky 

bude zabezpečený najmä výkon auditov 

riadiacich a kontrolných systémov jednotlivých 

operačných programov/ finančných nástrojov, 

výkon auditov operácií na vykázanie 

správnosti deklarovaných výdavkov, 

audítorské služby pri overovaní účtov, 

audítorské služby spojené s 

ukončením/čiastočným ukončením 

programov/finančných mechanizmov ako aj 

výkon vládnych auditov v ostatných oblastiach 

v kompetencii SAK.

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

OP Technická pomoc  

2014 – 2020 (cca 

90%, programy 

074030F a 0740302)  

rozpočet MF (cca 

10%, program 

0740302)

služby 79212000-3 48 

10 IKT pre IaaS, časť 3.

Zabezpečenie rozšírenia výpočtových kapacít 

poskytovaných IaaS služieb (napr. DRaaS, 

HSMaaS, LBaaS, DNSaaS a pod.) 

a zabezpečenie výpočtových kapacít pre 

nasadzovanie PaaS služieb.

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

Operačný program 

Integrovaná 

infraštruktúra

Tovar, služby

30211200-3  

30211300-4

30211400-5 

51611100-9         

12

11
PaaS – rozšírenie vládneho 

cloudu, časť. 1

Vytvorenie PaaS služieb nadväzuje na už 

vytvorené cloudové služby  typu IaaS. Cieľom 

je vytvoriť privátny škálovateľný, zabezpečený, 

rýchlo implementovateľný, automatizovaný 

cloud PaaS. PaaS prostredie bude postavené 

na základnej infraštruktúre služieb IaaS.

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

Operačný program 

Integrovaná 

infraštruktúra

Tovar, služby

48000000-8         

72212422-3         

72260000-5         

30211300-4         

12

12 Aplikačná podpora SAP PI

Zabezpečenie služieb aplikačnej podpory 

a realizácie zmien pre systém Integračnej 

platformy SAP PI

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

72250000-2 

72260000-5
36

13 Údržba Microsoft licencií
Zabezpečenie údržby Microsoft licencií v rámci 

dátovej sály MFSR
Na základe cenníkových cien

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72267100-0 24

14

Zmluva o podpore 

produktívnej prevádzky a 

rozvoji CEDIS

Potreba zabezpečenia podpory a realizácie 

rozvoja systému CEDIS na základe 

požiadaviek odborných útvarov MF SR.

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

 Cca 68% z 

prostriedkov EÚ a 

32% z prostriedkov 

ŠR.

služby

72260000-5 

72261000-2

72212000-4 

72267000-4 

48 

15

Zmluva o podpore 

produktívnej prevádzky a 

rozvoji informačného 

systému účtovníctva fondov 

(ISUF)

Zabezpečenie aplikačnej podpory a rozvoja 

systému na základe požiadaviek odborných 

garantov

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

Cca 90% z 

prostriedkov EÚ a 

10% z prostriedkov 

ŠR. 

služby 72260000-5 36 
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16

Zmluva o poskytovaní 

aplikačnej podpory pre 

informačný systém 

účtovníctva príjmového cyklu 

kapitoly VPS v správe MF SR, 

v prostredí Finančnej správy

Poskytovanie aplikačnej podpory pre 

informačný systém účtovníctva príjmového 

cyklu kapitoly VPS v správe MF SR v prostredí 

FS SR – sekcia colná

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

72250000 - 2 

72262000 - 9

72267000 - 4 

36

17 MetaIS
Zabezpečenie aplikačnej podpory a realizácie 

zmien HW a SW support

Na základe  kvalifikovaného 

odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

72250000 -  2 

72262000 -  9 

72267000 -  4 

72267100 -  0 36

18 CSRU
Zabezpečenie aplikačnej podpory a realizácie 

zmien HW a SW support

Na základe  kvalifikovaného 

odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

72250000 - 2 

72262000 - 9 

72267000 - 4 

72267100 - 0 

36

19 IOM
Zabezpečenie aplikačnej podpory a realizácie 

zmien HW a SW support

Na základe  kvalifikovaného 

odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

72250000 – 2 

72262000 – 9 

72267000 – 4 

72267100 - 0 

36

20 IKT IaaS Podpora a realizácia zmien
Na základe  kvalifikovaného 

odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

72250000 – 2 

72262000 – 9 

72267000 – 4 
36

21
Mimozáručný servis HW 

zariadení

Mimozáručný servis hardvérových zariadení 

(notebook, počítač, tlačiareň, multifunkčné 

zariadenie)

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

72120000-2 

72611000-6
24

22

Konzultačné a poradenské 

služby pri mapovaní, analýze 

a návrhu ekonomických 

procesov

Zmapovanie a katalogizácia „as is“ stavu 

výkonu ekonomických procesov štátu a ich 

pokrytia informačnými systémami, 

Spracovanie detailných procesných máp, 

Návrh unifikovaných a optimalizovaných 

ekonomických procesov s vyčlenením 

procesov vhodných na pokrytie Centrálnym 

ekonomickým systémom

Na základe  kvalifikovaného 

odhadu
OP EVS služby 79410000-1 22

23
Implementácia Centrálneho 

ekonomického systému

Vybudovanie Centrálneho ekonomického 

systému zahŕňajúce vypracovanie detailnej 

funkčnej špecifikácie, implementáciu a 

nastavovanie informačného systému, vývoj 

zákazníckych úprav, migráciu dát do 

informačného systému, a vypracovanie 

administrátorských a užívateľských príručiek.

Na základe  kvalifikovaného 

odhadu
OP II služby 72260000-5 81

24

Vypracovanie konceptu 

Centra metodicko–procesnej 

podpory a podpora jeho 

implementácie

Vytvorenie konceptu Centra metodicko-

procesnej podpory v rozsahu legislatívneho 

rámca, kompetenčného, finančného a 

procesného modelu, organizačnej štruktúry, 

manažmentu ľudských zdrojov, požiadaviek na 

materiálovo-technické zabezpečenie, návrhov 

procesov HelpDesku, štandardov, postupov, 

interných predpisov a manuálov. Školenia a 

odborná príprava zamestnancov centra, 

konzultácie, poradenstvo a podpora počas 

budovania centra a počas adaptačnej fázy.

Na základe kvalifikovaného 

odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 79410000-1 48
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25

Rozvoj centrálneho 

konsolidačného systému 

verejnej správy

Predmetom obstarania bude úprava 

centrálneho konsolidačného systému (CKS) 

verejných financií s cieľom jeho ďalšieho 

rozvoja jednak v oblasti využitia možností 

zefektívnenia procesu zberu a ukladania dát 

od organizácií štátnej správy a územnej 

samosprávy pre účely zefektívnenia procesov 

konsolidácie, zostavenia Súhrnnej účtovnej 

závierky a medzinárodnej štatistiky v rátane 

systémovej podpory notifikácií schodku a dlhu.

Predpokladaná hodnota 

zákazky vychádza z 

expertného odhadu 

založeného na predbežnej 

analýze potrebných úprav 

systémov.

 MF SR – 0740409, 

718006                

(štátny rozpočet)

služby

72230000-6

72212000-4

72263000-6

20

26

Audit konsolidovaných 

účtovných závierok 

vybraných účtovných 

jednotiek verejnej správy a 

audit konsolidovanej 

účtovnej závierky ústrednej 

správy zostavených na rok 

2016, 2017 a 2018

Poskytnutie audítorských služieb v rozsahuu 

auditu konsolidovaných účtovných závierok 

kapitol štátneho rozpočtu a auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej 

správy zostavených na rok 2016, 2017 a 2018 

a overenia súladu týchto závierok s výročných 

správami.

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

0740409 - 111 služby 79212000-3 36

27

Centrálna rámcová dohoda 

na poskytovanie licencií a 

podpory k licenciám 

Microsoft

Zabezpečenie kontinuality licencií a služieb 

podpory Microsoft - rámcová zmluva

Na základe odborného 

odhadu a výšky ceny 

poslednej zmluvy o podpore

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

72261000-2 

48000000-8 

72222300-0 

72267100-0 

48

28

Dodávka služieb súvisiacich 

s podporou 

implementovaného riešenia 

IT služieb prevádzkovaných 

v prostredí Finančnej správy

Predmetom obstarávania je zabezpečenie 

dodávky služieb súvisiacich s podporou 

implementovaného riešenia IT služieb 

prevádzkovaných v prostredí Finančnej správy 

ako rezortnej organizácie MF SR

Odborný odhad vychádzajúci 

zo skúsenosti 

z predchádzajúceho obdobia

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

72253200-5 

72261000-2

72260000-5

24

29

Technická podpora 

prevádzky a rozvoja 

elektronického dovozo 

(eDovoz)

Poskytovanie služieb servisného hotline, 

realizácia prevádzkových, preventívnych a 

servisných zásohov

Odborný odhad vychádzajúci 

zo skúsenosti 

z predchádzajúceho obdobia

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby

71356300-1

72000000-5
24

30 Maintenance IBM
Zabezpečenie služieb obnovy SW podpory 

IBM Reinstatement (SW Maintenance)
Na základe cenníkových cien

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72267100-0 

12

12

31

Rozvoj informačného 

systému ITSM2 a 

súvisiaca podpora 

produktívnej prevádzky

Potreba zabezpečenia rozvoja 

informačného systému ITSM2 a 

súvisiacej podpory produktívnej 

prevádzky

Na základe predbežného 

prieskumu

MF SR – úrad

(štátny rozpočet)
služby

72253200-5

72261000-2

72260000-5

36

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Spôsob stanovenia 

predpokladanej hodnoty
Zdroj financovania

Tovar/služby/    

stav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD v 

mesiacoch

1 Tablety a tabletové počítače
Tablety a tabletové počítače, za účelom 

mobilnej dátovej komunikácie.

Na základe kvalifikovaného 

odhadu
07401-111 tovar 30213200-7 12

2
Doplnenie systému EPS 

v budove ministerstva

 Doplnenie čidiel EPS a napojenie do 

existujúceho systému ochrany.

Podľa predbežného 

prieskumu trhu 
  07401-111 tovar, práce

31625100-4  

45343200-5
 36 

3
Rekonštrukcia výťahu - 

budova Štefanovičova 5 

Predmetom zákazky je komplexná 

rekonštrukcia výťahu vrátane výmeny kabínky

Na základe kvalifikovaného 

odhadu vychádzajúceho 

z predpokladaného rozsahu 

prác, spresnenie podľa 

projektovej dokumentácie.

07401-111, 131, 717 

002 011 21
stavebné práce 42416100-6 24

II - Podlimitné zákazky
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4
Rekonštrukcia výťahu - 

budova Kýčerského 1

Predmetom zákazky je komplexná 

rekonštrukcia výťahu vrátane výťahovej 

šachty, prebudovanie dvoch existujúcich 

malých výťahov na jeden veľkokapacitný 

výťah, ktorý by umožňoval prepravu 

imobilných osôb.

Na základe kvalifikovaného 

odhadu vychádzajúceho 

z predpokladaného rozsahu 

prác, spresnenie podľa 

projektovej dokumentácie.

07401-111, 131, 717 

002 011 21
stavebné práce 42416100-6 24

5
Rekonštrukcia priečelia 

budovy MF SR Štefanovičova 

Predmetom zákazky je odstránenie pôvodnej 

zvetralej omietky, ktorá opadáva a môže 

spôsobiť škody na majetku a zdraví osôb a jej 

náhrada za štruktúrovanú omietku vhodnú pre 

daný typ fasády.

Na základe vypracovanej 

projektovej dokumentácie

07401-111, 717 002 -

011 21
stavebné práce

45443000-4 

44221100-6

 45255400-3 

60

6 Rekonštrukcia garáží MF SR

Rekonštrukcia garáží v objekte MF SR spočíva 

v úprave podláh, vrátane montážnych jám, 

garážových dverí, strechy a elektriny.

Na základe vypracovanej 

projektovej dokumentácie
111 stavebné práce 45262690-4 60

7

Oprava podláh v obslužných 

priestoroch v suterenoch 

budov MF SR

Predmetom zákazky je oprava poškodených 

podláh v obslužných  priestoroch v suterénoch 

budov ministerstva na Štafanovičovej ulici a 

ich ochrana proti devastačným účinkom 

spodnej vzlínajúcej vody.

Na základe vypracovanej 

projektovej dokumentácie

07401-111, 131, 717 

002 011 21
stavebné práce 45213221-8 24

8

Revitalizácia sadového 

parku, vytvorenie oddychovej 

zóny pri hlavnom vstupe

Premetom zákazky je rekonštrukcia zvetralého 

schodiska, obnova existujúcich stavebných 

prvkov, úprava okolia a zhotovenie 

spevnených plôch s osadením parkových 

lavičiek.

Na základe vypracovanej 

projektovej dokumentácie
111 stavebné práce 45262690-4 36

9

Výmena svietidiel 

v budovách MF SR  – 

žiarivkové svietidlá 

s normovanou svietivosťou 

(alebo LED svietidlá )  

Predmetom zákazky bude kompletná výmena 

nefunkčných a morálne zastaralých svietidiel v 

budovách MF SR.

Na základe vypracovanej 

projektovej dokumentácie
111 tovar, práce

31520000-7 

31519100-8 

45316000-5 

24

10

Projekt klimatizácie 

priestorov v  budovách  MF 

SR (Kýčerského a 

Štefanovičova)

Predmet zákazky sa týka vypracovania 

projektovej dokumentacie, zadanej na základe 

rozhodnutia investičného zámeru. Ide o 

klasické plošné klimatizovanie priestorov 

budovy MF SR.

Na základe ekonomickej 

správy zo stavebného 

zámeru vypracovaného 

autorizovaným samostatným 

projektantom pre oblasť 

vykurovania, 

vzduchotechniky a 

klimatizácie.

07401-111, 717 003 

011 21
služby 71242000-6 60

11

Klimatizácia priestorov v 

budovách  MF SR 

(Kýčerského a 

Štefanovičova)

Predmet zákazky sa týka dodávky a montáže 

klimatizačných zariadení v kancelárskych 

priestoroch budov MF SR realizovaných po 

etapách v rámci členenia budov. 

Na základe stavebného 

zámeru vypracovaného 

autorizovaným samostatným 

projektantom pre oblasť 

vykurovania, 

vzduchotechniky a 

klimatizácie.

07401-111, 717 003 

011 21
stavebné práce 45331220-4 60

12

Rekonštrukcia fasády budov 

MFSR (Kýčerského a 

Štefanovičova)

Predmetom zákazky bude kompletná 

rekonštrukcia fasády, vrátane jej zateplenia a 

výmeny niektorých okien. Plánovaná zákazka 

sa týka objektu ul. Štefanovičova a 

Kýčerského.

Na základe vypracovanej 

projektovej dokumentácie

07401-111, 717 002 -

011 21
stavebné práce 45443000-4 60
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13
Výmena podlahových krytín 

na MF SR

Výmena opotrebovaných podlahovích krytín v 

interiérových priestoroch ministerstva

Na základe kvalifikovaného 

odhadu
07401-111 stavebné práce 44112200-0 24

14 Právny potrál EPI Prístup do právneho portálu epi.sk
Na základe predbežného 

prieskumu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72253000-3 12

15 Maintenance HP SM

Zabezpečenie služieb predĺženia SW podpory 

(SW Maintenance) licencií HP Service 

Manager

Na základe cenníkových cien
 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72267100-0 12

16 Licencie FABASOFT Podpora pre licencie Fabasoft Na základe cenníkových cien
 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72267100-0 12

17

Riadenia kontinuity činností 

BCM (Business Continuity 

Management)

riadenia kontinuity činností (BCM) je 

systematická príprava organizácie na 

zvládanie krízových situácií a zabezpečenie 

funkčnosti a dostupnosť životne dôležitých 

funkcií

Na základe predbežného 

prieskumu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72000000-5 6

18
Obstaranie hlavného 

webového sídla MFSR
Obstaranie hlavného webového sídla MFSR

Na základe kvalifikovaného 

odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72413000-8 36

19

Súbor aktivít a opatrení 

určených na základe 

rozhodnutia Bezpečnostného 

výboru Ministerstva financií 

Slovenskej republiky

Súbor aktivít a opatrení určených na základe 

rozhodnutia Bezpečnostného výboru 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Na základe predbežného 

prieskumu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 79417000-0 12

20
Poradenské služby v oblasti 

Informačnej bezpečnosti

Poradenské služby v oblasti Informačnej 

bezpečnosti

Na základe predbežného 

prieskumu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72222100-8 12

21

Riadenia kontinuity činností 

BCM (Business Continuity 

Management)

Rriadenie kontinuity činností (BCM) je 

systematická príprava organizácie na 

zvládanie krízových situácií a zabezpečenie 

funkčnosti a dostupnosť životne dôležitých 

funkcií

Na základe predbežného 

prieskumu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72000000-5 6

22

Obstaranie výpočtovej 

techniky - PC - prostriedku 

šifrovej ochrany informácií 

(PŠOI)

Prostriedok šifrovej ochrany informácií -sieťový 

v stupni utajenia „T“ napojený na NBÚ

Na základe kvalifikovaného 

odhadu
111 tovar 30213300-8 - 

23
Údržba licencií nástroja 

BizzDesign

Zabezpečenie údržby licencií nástroja 

BizzDesign pre MetaIS 2
Na základe cenníka  

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72267100-0 12

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Spôsob stanovenia 

predpokladanej hodnoty
Zdroj financovania

Tovar/služby/    

stav. práce
CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD v 

mesiacoch

1 Opravy a údržba vozidiel Servis služobných motorových vozidiel MF SR
Na základe doterajšieho 

plnenia
07401-111 služby 50112000-3 24

III. Zákazky do limitov stanovených v zákone
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2
Pitná voda, prenájom 

výdajníkov vody a iné služby

Prenájom výdajníkov vody, pravidelné 

dodávanie pitnej stolovej vody, pohárov, 

sanitácia zariadení

Na základe doterajšieho 

plnenia
07401-111 služby 41110000-3 48

3
Celoročná odborná údržba a 

rekultivácia vegetabílie

Celoročná odborná údržba a rekultivácia 

vegetebilie vo vnútorných a v priľahlých 

vonkajších priestoroch MF SR

Na základe predbežného 

priskumu trhu

07401-111, 637 004 

011 21 
služby 77300000-3 24

4 Servis kopírovacích strojov

Vykonávanie pravidelnej údržby a 

pozáručného servisu na multifunkčných 

strojoch značky RICOH.

Na základe kvalifikovaného 

odhadu
07401-111 služby 50313000-2 48

5 Káblová televízia MF SR

Poskytovanie služieb káblovej televízie 

vrátane dodanie všetkých súvisiacich 

zariadení 

Na základe doterajšieho 

plnenia
07401-111 služby 92232000-6 48

6

Regálové systémy do 

registratúrneho strediska MF 

SR

Výroba, dodávka a montáž stacionárnych a 

posuvných regálov a koľajničiek do 

registratúrneho strediska MF SR.

Na základe predbežného 

priskumu trhu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
tovar 39131100-0 24

7

Ochranný rádiofrekvenčný 

systém pre Odbornú knižnicu 

MF SR

Zabezpečenie dodávky a montáže prijímacej 

a vysielacej antény a napájacieho zdroja

Na základe predbežného 

priskumu trhu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
tovar 35113300-2 24

8

Komerčné zdravotné 

pripoistenie v zahraničí pre 

národných expertov 

Predmet zákazky obsahuje zabezpečenie 

služieb poistenia súvisiacich s neodkladným 

zdravotníckym a nemocničným liečením 

(nemocenské a úrazové poistenie).

Na základe doterajšieho 

plnenia

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 66512000-2 12

9

Profylaktika a pozáručný 

servis klimatizačných 

jednotiek

Ročná kontrola a pozáručný servis
Na základe doterajšieho 

plnenia
 07401-111 služby

71356100-9 

50710000-5 
36

10

Poskytnutie znaleckých 

služieb v rámci výkonu 

vládnych auditov pre orgán 

auditu

Obstaranie služieb znalcov, ktorí ako prizvané 

osoby vypracujú znalecké posudky v rámci 

vládnych auditov (VLA) vykonávaných na 

operačných programoch programového 

obdobia (PO) 2007 - 2013, prípadne PO 2014 - 

2020. V rámci uvedeného predmetu zákazky 

ide o priebežne zadávanie obstarania 

rozličných znaleckých služieb počas roku 

2016, a to v závislosti od priebehu výkonu 

VLA, pri ktorom vzniknú vládnym audítorom 

podozrenia z nehospodárneho použitia 

verejných prostriedkov. Zákazky budú 

zadávané na základe vykonaných prieskumov 

trhu, pričom v roku 2016 sa odhaduje 

obstaranie cca 50 znaleckých posudkov.

Na základe 

predchádzajúceho plnenia a 

kvalifikovaného odhadu

OP Technická pomoc  

2014 – 2020 (cca 

90%, programy 

074030F a 0740302)   

rozpočet MF (cca 

10%, program 

0740302)

služby 71319000-7 1

11 Eviews licencie - podpora
Zabezpečenie služieb predĺženia SW podpory 

(SW Maintenance) licencií Eviews
Na základe cenníkových cien

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72267100-0 12

12
Licencie Matlab –podpora do 

31.12.2015
Zabezpečenie služieb podpory Na základe cenníkových cien

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72267100-0 12

13
Automatizovaný systém 

právnych informácií (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.

Na základe doterajšieho 

plnenia

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72268000-1  12

Strana 7 z 8



15
Systém vzdelávania v oblasti 

bezpečnostného povedomia"

Systém vzdelávania v oblasti bezpečnostného 

povedomia" - zavedenie vzdelávacieho 

programu napr. na báze e-learningového 

nástroja

Na základe predbežného 

prieskumu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 75121000-0 6

16
Služby technickej podpory 

pre IS Intranetu
Služby technickej podpory pre IS Intranetu

Na základe kvalifikovaného 

odhadu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 71356300-1 24

17 Analýzy rizík
Analýzy rizík obsahujúcej ohodnotenie hrozieb 

a rizík vzťahujúcich sa na aktíva Úradu MF SR 

Na základe predbežného 

prieskumu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72222000-7 4

18

Nástroj určený na 

elektronizáciu procesu 

zadávania verejného 

obstarávania vrátane 

virtuálnej aukčnej siene

Nástroj určený na elektronizáciu procesu 

zadávania verejného obstarávania vrátane 

virtuálnej aukčnej siene

Na základe predbežného 

prieskumu

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 79342410-4 36

19

Prístupové práva k webovým 

portálom, ktoré 

poskytujú informačný 

systém v oblasti 

medzinárodných 

investičných arbitráží  

Predmetom zákazky je získanie prístupových 

práv na webové portály, ktoré obsahujú 

informačné systémy s komplexnými 

informáciami o medzinárodných investičných 

arbitrážnych 

na základe skúseností  a 

bežne dostupných informácií

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72414000-5 12

20

Zabezpečenie vstupných 

lekárskych preventívnych 

prehliadok

Predmetom zákazky je zabezpečenie 

vstupných lekárskych preventívnych 

prehliadok pre všetkých novoprijatých 

zamestnancov v štátnej službe aj vo výkone 

prác vo verejnom záujme.

Na základe prieskumu trhu
 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 85147000-1 8

21
Klimatizačné jednotky do 

dátovej sály MFSR

Chladenie UPS na V. poschodí v  budove 

MFSR

Na základe predbežného 

prieskumu

MF SR – úrad

(štátny rozpočet)
tovar, služby 42512000-8 1

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby 72268000-1 1214

Zabezpečenie podpory 

licencií Red Hat Enterprise 

Linux

Podpora pre Red Hat Enterprise Linux Na základe cenníkových cien
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