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       V Dunajskej Strede, dňa 26.06.2014 

 

 

Vec: 

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 
 

 V rámci verejného obstarávania Mesta Dunajská Streda (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) s názvom Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda, ktoré bolo dňa 

12.06.2014 vyhlásené v úradnom vestníku EÚ pod číslom 2014/S 111-195966 a dňa 

10.06.2014 vo Vestníku verejného obstarávania č. 111/2014 pod značkou 10331 - MSS, bola 

v zákonom stanovenej lehote doručená žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).  

 

 Na základe doručenej Žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) zákona zo dňa 

17.06.2014 (ďalej len „žiadosť o nápravu“) sa verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní 

žiadosti o nápravu rozhodol vyhovieť požiadavkám žiadateľa, na základe čoho mení znenie 

podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona bod 3. a 6. a podmienky účasti podľa § 

28 ods. 1 písm. g) zákona - 3. Kľúčový expert č. 3 Vedúci programátor tak, že pôvodné 

znenie predmetnej podmienky účasti sa nahrádza nižšie uvedeným znením: 

 

§ 28 ods. 1 písm. a) zákona 

 

„3. minimálne jedna (1) referencia za obdobie predchádzajúcich 36 mesiacov k lehote 

predkladania žiadosti o účasť, ktorá sa týkala poskytnutia služieb implementácie 

integračného riešenia v trojvrstvovej architektúre (BO,MO,FO) na báze servisne 

orientovanej architektúry (SOA) s využitím integračnej (middleware) platformy a ktorej 

hodnota (odmena za poskytnutie predmetnej služby) bola minimálne 75.000,- EUR bez 

DPH (dielo musí byť nasadené do produkčnej prevádzky), bez technologického vybavenia 

(HW, licencie a pod.), pričom minimálny rozsah a podmienky poskytnutých 

služieb boli nasledovné: 

 predmetom zákazky (projektu) bola dodávka, inštalácia middleware platformy, 

 predmetom zákazky (projektu) bol návrh, analýza a implementáciu SOA služieb 

pre BO system, 

 predmetom zákazky (projektu) bol návrh, analýza a implementáciu SOA služieb 

pre MO system, 

 predmetom zákazky (projektu) bol návrh, analýza a implementáciu SOA služieb 

pre FO systém. 

 

Odôvodnenie: 

Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky skutočnosti uvedené v  žiadosti o nápravu 

žiadateľa a v záujme dodržania ustanovenia § 32 ods. 6 zákona verejný obstarávateľ mení 

znenie predmetnej podmienky účasti. Verejný obstarávateľ má za to, že takto upravená 

podmienka je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorého súčasťou sú 

aj vrstvy informačného systému mesta, ktoré budú predstavovať logické zoskupenie 

komponentov a budú definované vrstvami: Front-office, Mid-office, Back-office. 
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Jednotlivé vrstvy a skúsenosti uchádzača v tejto oblasti sú podstatné pre zabezpečenie 

cieľov projektu v oblasti elektronickej komunikácii medzi občanom/podnikateľom a 

úradom. Účelom požiadavky na predloženie zoznamu poskytnutých služieb v 

predchádzajúcom období je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v príslušnom 

období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a dostatočne 

technicky spôsobilý realizácie zákazky v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa 

 

 

„6. minimálne jednej (1) referencie za obdobie predchádzajúcich 36 mesiacov k lehote 

predkladania žiadostí o účasť o 

poskytnutí služieb na vytvorenie mobilnej aplikácie pre smartfóny s minimálne nižšie 

uvedenou funkcionalitou: 

 automatizované publikovanie informácií a udalostí, 

 obojsmerná dátová komunikácia medzi užívateľom (ankety, prieskumy) a VO, 

 prepojenie s mapovými podkladmi, navigácia, určovanie aktuálnej polohy 

užívateľa, 

 podpora min. 2 operačných systémov, 

 implementovaný ako natívna mobilná aplikácia (nie ako webová aplikácia), 

 aplikácia musí byť do dňa podania ponuky v produkčnej prevádzke.“ 

 

Odôvodnenie: 

Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky skutočnosti uvedené v žiadosti o nápravu 

žiadateľa a v záujme dodržania ustanovenia § 32 ods. 6 zákona verejný obstarávateľ mení 

znenie predmetnej podmienky účasti. Verejný obstarávateľ má za to, že takto upravená 

podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky. Vybudovanie 

obdobného komponentu je predmetom zákazky. Poskytovanie mobilných elektronických 

služieb je jednou z dôležitých oblastí projektu ako aj striktnou požiadavkou vyplývajúcou 

zo zmluvy o NFP. Účelom požiadavky na predloženie tejto referencie v predchádzajúcom 

období je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v príslušnom období 

dostatočné praktické a reálne skúsenosti v danej oblasti a je teda dostatočne technicky 

spôsobilý realizácie zákazky v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. 

 

 

28 ods. 1 písm. g) zákona 

 

„3. Kľúčový expert č. 3 Vedúci programátor 

a) minimálne 3 praktické skúsenosti s realizáciou projektu rovnakého alebo podobného, 

ako je predmet zákazky v pozícii 

vedúceho programátora; 

b) minimálne 1 praktická skúsenosť s realizáciou projektu vo virtualizovanom prostredí; 

Túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže podpísaným profesijným 

životopisom, ktorý bude obsahovať 

zoznamom realizovaných projektov alebo ekvivalentným dokladom.“ 

 

Odôvodnenie: 

Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky skutočnosti uvedené v  žiadosti o nápravu 

žiadateľa a v záujme dodržania ustanovenia § 32 ods. 6 zákona verejný obstarávateľ mení 

znenie predmetnej podmienky účasti. Verejný obstarávateľ má za to, že takto upravená 

podmienka je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky z dôvodu, že v rámci 

dodania predmetu zákazky bude vytvorený a implementovaný komplexný IS, ktorý bude 

nutné integrovať so stávajúcimi systémami za podmienok dodržania požadovaných 



3 

 

Telefón: 02/57 29 51 11 

Fax: 02/52 49 75 95 TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  

WWW.OPIS.GOV.SK  OPIS je spolufinancovaný z ERDF   
 

štandardov a najvyššej kvality dodávky. Účelom požiadavky je najmä preukázanie 

odborných personálnych kapacít uchádzača v príslušnom období, či expert, ktorý má byť 

odbornou garanciou kvality realizácie špecializovaných činností v rámci zákazky má 

praktické skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti implementácie IT projektov v 

príslušnej špecializovanej oblasti relevantnej k predmetu zákazky. 

 

 

Na základe doručenej žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania odôvodní primeranosť každej určenej podmienky účasti vo 

vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti 

 

 

Vyššie uvedené nápravy vykoná verejný obstarávateľ bezodkladne, a to odoslaním 

opravy do úradného vestníka EÚ a do Vestníka verejného obstarávania. 

 

S úctou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 
primátor mesta 

 

 

 


