
Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdroj 

financovania

Tovar/služby/    

stav. práce

Bežná 

dostupnosť na 

trhu ÁNO/NIE

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD v 

mesiacoch

1 Tlačiarenské služby

Zabezpečenie kompletných tlačiarenských, kníhviazačských 

a knihárskych služieb a iných súvisiacich dokončovacích 

služieb.

111 Služby NIE 79800000-2 48

2
Kancelárske potreby, kancelársky 

papier

Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera do 

tlačiarní a multifunkčných strojov
111 Služby ÁNO 30192000-1, 30197642-8 48

3

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

OP EVS služby NIE 79410000-1 22

4
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.

OP II služby NIE 72260000-5 81

5

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.

 MF SR – úrad                

(štátny rozpočet)
služby NIE 79410000-1 48

Plán verejného obstarávania Ministerstva financií SR na rok 2017

I - Nadlimitné zákazky



6

Zabezpečenie výberu zástupcu 

SR v hroziacej  medzinárodnej 

investičnej arbitráži Quick Power 

Plant. vs. SR 

Zastupovanie SR v hroziacej  medzin. investičnej arbitráži 

Quick Power Plant. vs SR: vypracovanie analýz, stratégie, 

podaní, obhajoby a zastupovanie pred medzinár. 

arbitrážnym tribunálom v mene SR

rozpočet kapitoly 

MF SR 
služby NIE 79110000-8 , 79112000-2 48

7 IS CEP
Technická podpora prevádzky systému IS CEP, rozvoj 

systému IS CEP
 VPS služby NIE 71356300-1, 72000000-5 24

8 PFS
Technická podpora prevádzky systému PFS, rozvoj 

systému PFS
VPS  služby NIE 71356300-1, 72000000-5 24

9  eDovoz
Technická podpora prevádzky systému eDovoz, rozvoj 

systému eDovoz 
VPS  služby NIE 71356300-1, 72000000-5  24

10 eFaktúra
Vytvorenie, dodávka a implementácia elektronickej faktúry 

v SR
VPS  služby NIE 72000000-5 24 mesiacov

11
Konsolidácia obojsmernej 

komunikácie - II. etapa

zabezpečenie obojsmernej komunikácie pri DPH (kom. 

kanál back end fs - front end fs - daňový subjekt)
VPS Služby NIE 72000000-5 24 mesiacov

12
Jednotný účet daňového subjektu 

- II etapa

vytvorenie úplného účtu daňového subjektu za priame dane 

a DPH
VPS Služby NIE 72000000-5 24 mesiacov

13 Jednotný spis daňového subjektu
vytvorenie prehľadu všetkej korešpondencie medzi fs a 

daňovým subjektom
VPS Služby NIE 72000000-5 24 mesiacov

14 Otvorená finančná správa
pokračovanie v implementácii poskytovania/prijímania 

referenčných dát do a z fs
VPS Služby NIE 72000000-5 24 mesiacov

15
Zjednotenie centrálneho registra 

fs z registrom SP

vytvorenie predpokladu pre UNITAS II. Zjednotenie a 

synchronizácia dát CR FS s registrom SP
VPS Služby NIE 72000000-5 24 mesiacov

16 Jednotný daňový účet

vytvorenie profilov daňových subjektov v závislej činnosti 

ako príprava na UNITAS II v rámci zjednotenia daní a 

odvodov

VPS Služby NIE 72000000-5 24 mesiacov

17

Zmluva o dielo pre rozvoj 

Rozpočtového informačného 

systému (RIS)

Zabezpečenie rozvoja a súvisiacej podpory rozpočtového 

informačného systému

Rozpočet 

ministerstva
služby NIE

72262000 – 9, 72267000 – 4, 

72250000 – 2 
12

18 HW support dátovej sály MFSR
Zabezpečenie HW a SW podpory zariadení dátovej sály MF 

SR
Rozpočet MF SR služby ÁNO 72611000-6 36

19 Nákup zariadení Zabezpečenie počítačov, PC komponentov a tlačiarní 
rozpočet 

ministerstva a EU
tovary a služby ÁNO

30213000-5, 30213100-6,  

30231000-7, 30232000-4, 

30232100- 5

jednorazová 

dodávka



20

Systém vzdelávania v oblasti 

bezpečnostného povedomia", v 

rezorte MFSR

Systém vzdelávania v oblasti bezpečnostného povedomia" - 

zavedenie vzdelávacieho programu napr. na báze e-

learningového nástroja

Rozpočet 

ministerstva7401
služby NIE 75121000-0 6

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdroj 

financovania

Tovar/služby/    

stav. práce

Bežná 

dostupnosť na 

trhu ÁNO/NIE

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD v 

mesiacoch

1

Oprava podláh v obslužných 

priestoroch v suterénoch budov 

MF SR

Predmetom zákazky je oprava poškodených podláh v 

obslužných priestoroch v suteréne administratívnej budovy 

Ministerstva financií SR na Štefanovičovej ulici a ich 

ochrana proti devastačným účinkom spodnej vzlínajúcej 

vody.

111 stavebné práce NIE 45213221-8 24

2
Rekonštrukcia fasády budov 

MFSR

Predmetom zákazky bude kompletná rekonštrukcia fasády, 

vrátane jej zateplenia, nových omietok, výmeny niektorých 

okien, sklobetónových konštrukcií a kabrincového obkladu. 

Plánovaná zákazka sa týka stavebných objektov: budova 

Štefanovičova, budova Kýčerského, objekt jedálne 

a kuchyne.

131F, 111 stavebné práce NIE 45443000-4 60

3

Klimatizácia priestorov v 

budovách  MF SR (Kýčerského a 

Štefanovičova)

Predmetom zákazky bude zrealizovanie kompletného 

systému klimatizácie vo všetkých kancelárskych priestoroch 

administratívnych budov Ministerstva financií 

SR.Predmetom zákazky je teda dodávka a montáž 

vonkajších a vnútorných klimatizačných zariadení, 

vykonanie súvisiacich stavebných prác, sieťových napojení 

a ďalších nevyhnutných úprav.

 131F, 111 stavebné práce NIE 45331220-4, 42512000-8 60

4

Rekonštrukcia výťahu 

Páternoster (hlavný vstup do 

budovy  MF SR)

Predmetom zákazky je výmena strojových častí výťahovej 

šachty, vstupných portálov a kabín výťahu, úprava 

výťahovej šachty, vrátane vypracovania projektovej 

dokumentácie.

111 stavebné práce NIE
42416100-6,    45313100-5,       

50750000-7 
60

5

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre výmenu 

rozvodov elektroinštalácie a 

svietidiel v budovách MF SR (v 

zmysle platných STN).

Projektová dokumentácia určí rozsah výmeny kábelového 

vedenia a svietidiel v priestoroch budov MF SR.
111 služby NIE

71320000-7, 71321000-4, 

71250000-5 
24

II - Podlimitné  zákazky



6

Rekonštrukcie a opravy 

elektroinštalačných kábelových 

rozvodov a svietidiel v budovách 

MF SR

Predmetom zákazky bude kompletná výmena nefunkčných 

a morálne zastaraných  elektroinštalačných kábelových 

rozvodov a svietidiel v budovách MF SR.  

111 stavebné práce NIE
45314300-4,  45310000-3, 

31320000-5 
60

7

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre výmenu 

vodorovných a zvislých stúpačiek 

ústredného kúrenia, vodovodu a 

kanalizácie v budovách MF SR.

Projektová dokumentácia vyhodnotí najvhodnejšie možnosti 

výmeny vodorovných a zvislých rozvodov potrubí 

ústredného kúrenia, vodovodu a kanalizácie v priestoroch 

budov MF SR.

111 služby NIE 71320000-7 71250000-5 24

8

Rekonštrukcie a opravy 

vodorovných a zvislých stúpačiek 

ústredného kúrenia, vodovodu a 

kanalizácie v budovách MF SR

Predmetom zákazky bude kompletná výmena nefunkčných 

a morálne zastaraných potrubných rozvodov v budovách MF 

SR.

111 stavebné práce NIE

44162000-3, 44163130-0, 

45231300-8, 45232410-9, 

44161200-8,  45232151-5 

60

9
Doplnenie systému EPS 

v budove ministerstva

Doplnenie čidiel EPS a napojenie do existujúceho systému 

ochrany.
111 Služby/tovary ÁNO 31625100-4 24

10 Nákup stoličiek 
Nákup stoličiek pre potreby zamestnancov MF SR - 

riaditeľské, pracovné a rokovacie stoličky.
111 tovar ÁNO  39111100-4 24

11
Výmena podlahových krytín na 

MF SR

Výmena opotrebovaných podlahových krytín v interiérových 

priestoroch ministerstva
111 služby ÁNO 44112200-0 12

12 Nákup dopravných prostriedkov 

Obnova vozového parku v správe ministerstva.  Existujúce 

služobné motorové vozidlo je zastarané a vyžaduje finančné 

náročné a nerentabilné opravy. 

111 tovar ÁNO 34100000-8 
jednorazová 

dodávka

13
Nákup čistiacich potrieb 

a autokozmetiky

Nákup čistiacich potrieb a autokozmetiky pre potreby 

ministerstva.
111 tovar ÁNO 39830000-9,   39831500-1 48

14
Úrazové a nemocenské 

poistenie 
poistenie ZPC Štátny rozpočet Služby ÁNO  66512000-2 24

 15  Bloomberg  Finančné informačné služby  Rozpočet  Služba Nie 48812000-3, 48441000-1 24 

16  Macrobond  Makroekonomická analytická databáza Rozpočet  Služba  Nie
48610000-7,

48600000-4, 72320000-4 
12 



17 Chemický rozbor látok
Zabezpečenie Inovatívneho spôsobu analýzy únikov na 

spotrebnej dani z tabaku 
Rozpočet Služba Nie 71241000-9, 72316000-3 12

18
IS „Superdatabáza“ – upgrade 

hardvéru

Vynovenie hardvéru informačného systému 

„Superdatabáza“ – zvýšenie výkonu serveru pre kalkulácie 

dát pre potreby prípravy štátneho rozpočtu

Rozpočet Služba + Tovar Nie
51611100-9, 51612000-5,

48820000-2, 48800000-6 
24

19 UNITAS II - analýza

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti realizácie programu 

UNITAS II  a zabezpečiť kompletnú analýzu jednotlivých 

aspektov problematiky (organizačná, procesná, legislatívna 

a technická)

VPS  služby ÁNO 71241000-9 6

20

Počítačové školenia pre zvýšenie 

zručnosti zamestnancov 

certifikačného orgánu

Kurzy PC pre zamestnancov CO s cieľom zvýšenia ich 

úrovne schopnosti práce najmä s MS Excel (II,III,IV), MS 

Word (II,III,IV) a PowerPoint

OP TP služby ÁNO 80533100-0 24

21

Výučba anglického jazyka pre 

zamestnancov certifikačného 

orgánu v súvislosti s 

implementáciou fondov EÚ *

Jazykové kurzy budú zamerané na všeobecnú a odbornú 

terminológiu v spojitosti s implementáciou EŠIF vo forme 

individuálnej aj skupinovej výučby.

OP TP služby ÁNO 80580000-3 24

22 Maintenance HP SM
Zabezpečenie služieb predĺženia SW podpory (SW 

Maintenance) licencií HP Service Manager
Rozpočet MF služby ÁNO 72267100-0 12

23 Právny potrál EPI Prístup do právneho portálu epi.sk
Rozpočet 

ministerstva
služby NIE 72253000-3 12

24
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

rozpočet 

ministerstva
služby NIE 72268000-1 24

25
Zabezpečenie podpory licencií 

Red Hat Enterprise Linux
Podpora pre Red Hat Enterprise Linux

rozpočet 

ministerstva
služby NIE 72268000-1 12

26 Licencie FABASOFT Podpora pre licencie Fabasoft (785 ks)
rozpočet 

ministerstva
služby NIE 72267100-0 12

27 Rozvoj ISIM
Rozvoj BM Security Identity Management v rámci 

ministerstva 

rozpočet 

ministerstva
služby ÁNO

72262000 – 9, 72250000-2, 

72260000-5
24



28
Činnosť expertov z výskumnej 

sféry z oblasti cloud computingu

Činnosť expertov z výskumnej sféry z oblasti cloud 

computingu pre medzinárodný výskumný projekt EU-SEC v 

rámci Horizon 2020

z grantu EÚ z 

projektu EU-SEC
služby NIE 71241000-9, 73000000-2 36

29
Rozšírenie HDD uloženého 

priestoru

Rozšírenie HDD uloženého priestoru v rámci dátovej sály 

MFSR

rozpočet 

ministerstva
tovary a služby ÁNO 30233100-2 24

30 Blade + pásková knižnica ZAbezpečenie 4x Blade + pásková knižnica a príslušenstvo 
rozpočet 

ministerstva
tovary a služby ÁNO 48820000-2, 30233120-8 24

31

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

Rozpočet 

ministerstva7401
služby NIE 72000000-5 9

32 Mimozáručný servis zariadení
Zabezpečenie mimozáručného servisu zariadení (tlačiarne, 

multifunkčné zariadenia, počítače a príslušenstvo)

rozpočet 

ministerstva
tovary a služby ÁNO 50312000-5, 30000000-9 12

33

Zabezpečenie jazykového 

vzdelávania v anglickom  jazyku 

pre sekciu auditu a kontroly

Predmetom zákazky je obstaranie pravidelnej výučby 

anglického jazyka pre zamestnancov sekcie auditu 

a kontroly MF SR. Ide o špecializovanú výučbu zameranú 

na oblasť financií, práva a súvisiacu terminológiu súvisiace s 

oblasťou auditu a kontroly medzinárodných zdrojov. 

Súčasťou predmetu zákazky budú aj špecifické znalosti 

spojené s prípravou na pracovné rokovania a odborné 

komunikačné zručnosti v rámci rokovaní na úrovni 

medzinárodných inštitúcií. 

prvok 0740302 -  

podstatná časť 

zákazky bude 

prefinancovaná 

z pripravovaného 

projektu OP TP 

(dočasný kód 

301001OA01)

Služby ÁNO 80580000-3 24

34
Obstaranie portálového riešenia 

MFSR

Obstaranie portálového riešenia, intranetu, SPS, 

vzdelávania a nevyhnutnej podpory na obdobie 3 rokov

rozpočet 

ministerstva
služby ÁNO

72262000 – 9, 72250000-2, 

72260000-5
36

Por. 

čís.

Názov predmetu                                                             

zákazky                                                      

(vecný titul)

Stručný opis predmetu zákazky
Zdroj 

financovania

Tovar/služby/    

stav. práce

Bežná 

dostupnosť na 

trhu ÁNO/NIE

CPV zákazky

Trvanie 

zmluvy / RD v 

mesiacoch

1 Rekonštrukcia garáží MF SR

Rekonštrukcia garáží v objekte MF SR spočíva v úprave 

podláh, montážnych jám, fasády, strechy, elektrického 

vedenia a vizuálneho dotvorenia vonkajších klimatizačných 

jednotiek nachádzajúcich sa na streche garáží.

 111, 131G  stavebné práce  NIE 45262690-4 60

III - Zákazky  s nízkou hodnotou



2

Revitalizácia sadového parku, 

vytvorenie oddychovej zóny pri 

hlavnom vstupe

Z funkčného a estetického hľadiska je potrebné vykonať 

opravu parkového státia a trvalo poškodených stavebných 

prvkov, upraviť jestvujúcu zeleň, vysadiť nové dreviny a 

taktiež vybudovať spevnené plochy s mestským mobiliárom, 

slúžiacim pre oddych zamestnancov ministerstva, prípadne 

oficiálnych návštev, ako aj celkové estetické a funkčné 

dotvorenie priestorov.

131F, 111  stavebné práce  NIE 77310000-6,  45262690-4 24

3

Rekonštrukcia kazetových 

podhľadov a s tým súvisiacej 

elektroinštalácie a osvetľovacích 

telies

Predmetom zákazky bude kompletná výmena poškodených 

a morálne zastaraných kazetových podhľadov a s tým 

súvisiacej elektroinštalácie a osvetľovacích telies v 

budovách Ministerstva financií SR.

111  stavebné práce  NIE
31520000-7,  31519100-8, 

45300000-0 
24

4

Poskytovanie služieb v oblasti 

expresnej prepravy poštových 

zásielok vnútroštátnych a do 

zahraničia

Predmetom zákazky je preprava zásielok a poskytovanie 

iných služieb v oblasti poštových zásielok vnútroštátnych a 

do zahraničia pre potreby Ministerstva financií SR.

111 služby ÁNO 64120000-3 48

5

Zabezpečenie kontrolnej činnosti 

a pozáručnom servise EZS/TPS a 

SKV

Profylaktika a poz. servis zabezpečovacích systémov na II. 

a V. poschodí Š
111 Služby/tovary ÁNO 71356100-9   36

6
Zabezpečenie kontrolnej činnosti 

a pozáručnom servise EPS
Profylaktika a pozáručný servis systému EPS 111 Služby/tovary ÁNO 71356100-9  36

7

Servisné služby výťahov 

v objekte Ministerstva financií 

SR.

Zabezpečenie servisných služieb v rozsahu OP, OS, 

pravidelnej preventívnej údržby a pozáručného servisu 

výťahov.

111 Služby/tovary ÁNO 71356100-9  36

8 Opravy a údržba vozidiel Servis služobných motorových vozidiel MF SR 111 Služby NIE 50112000-3        24

9 Nepravidelná hromadná preprava
Preprava autobusmi pre viac ako 8 osôb – zamestnancov 

ministerstva podľa požiadaviek na konkrétnu cestu
111 Služby ÁNO 60172000-4 12

10 Prenájom bezpečnostných rohoží

Zákazka pozostáva z prenájmu, čistenia a zabezpečenia 

pravidelných výmen bezpečnostných rohoží do budovy 

ministerstva a VK Trenčianske Teplice

111 Služby ÁNO 70331100-1 48

11

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).

MF SR – úrad 

(štátny rozpočet)
Služba NIE 66512000-2 12



12 Kartotékové skrine  Štvorzásuvková uzamykateľná skriňa  formátu A4

 Rozpočet 

Ministerstva 

financií

Tovar  ÁNO 39132400-8 
Jednorazová 

dodávka 

13

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

rozpočet kapitoly 

MF SR
služby NIE 72414000-5 12

14

Poradenské služby v oblasti 

predchádzania sporov z dôvodu 

plánovaných opatrení štátu v 

niektorých regulovaných 

sektoroch

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných právnych 

poradenských služieb pri príprave a realizácii niektorých 

opatrení štátu v regulovaných odvetviach, ktoré môžu mať 

vplyv na plnenie medzinárodných záväzkov SR v oblasti 

ochrany zahraničných investícií.

rozpočet kapitoly 

MF SR
služby NIE 79111000-5 12

15 Analýzy rizík 

Analýzy rizík obsahujúcej ohodnotenie hrozieb a rizík 

vzťahujúcich sa na aktíva Úradu Ministerstva financií 

Slovenskej republiky 

Rozpočet 

ministerstva7401
služby NIE 72222000-7 4

16

Aktualizácia Bezpečnostného 

projektu na ochranu osobných 

údajov

Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob 

technických, organizačných a personálnych opatrení 

potrebných na minimalizovanie rizík pôsobiacich na 

informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, 

spoľahlivosti a funkčnosti.

Rozpočet 

ministerstva  

7401

služby NIE 72222100-8 4

17
Aktualizácia Klasifikácie 

informácii 

z dôvodu efektívneho riadenia a vyhodnocovania rizík je 

potrebné určiť aký klasifikačný stupeň informácii . 

Rozpočet 

ministerstva7401
služby NIE 72223000-4 4

18
Kategorizácia Informačných 

systémov  

z dôvodu efektívneho riadenia a vyhodnocovania rizík je 

potrebné určiť aký stupeň ochrany  informačného systému  . 

Rozpočet 

ministerstva7401
služby NIE 72223000-4 4

19
Aktualizácia systému riadenia 

informačnej bezpečnosti
z dôvodu efektívneho riadenia informačnej bezpečnosti

Rozpočet 

ministerstva7401
služby NIE 72222100-8 6
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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). 

Ide o priebežne obstaranie rozličných znaleckých služieb 

počas roku 2017, a to v závislosti od priebehu výkonu VLA, 

pri ktorom vzniknú vládnym audítorom podozrenia 

z nehospodárneho použitia verejných prostriedkov.Zákazky 

na znalecké služby budú zadávané na základe vykonaných 

prieskumov trhu. 

- cca 90%, prvok 

074030H – 

projekt v rámci 

OP Technická 

pomoc  2014 – 

2020             - 

cca 10%, prvok 

0740302 - 

rozpočet MF

Služby NIE 71319000-7 1

21

Obstaranie výpočtovej techniky - 

PC- prostriedku šifrovej ochrany 

informácií (PŠOI)

Prostriedok k šifrovaniu ochrany informácií -sieťový v stupni 

utajenia "T"
111 Tovar NIE 30213300-8

Jednorazová 

dodávka 


