
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2  podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  30810787
Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švermu 43, 974 04 Banská
Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Bibiana Pápaiová
Telefón: +421 484300303
Fax: +421 484300402
Email: bibiana.papaiova@indprop.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy):  http://www.indprop.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Štátna agentúra/úrad

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Všeobecné verejné služby

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  7
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Úrad priemyselného
vlastníctva SR, Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
Kód NUTS:SK032

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodávka riešenia elektronizácie služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v rámci
projektu Elektronické služby ÚPV SR, ktoré predstavuje:1.Zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických
služieb ÚPV SR, ktoré zabezpečia občanom/podnikateľom komfortné vybavovanie problematiky priemyselného
vlastníctva (sprístupnenie služieb, ktoré umožnia podávanie prihlášok a následných dokumentov k vybraným predmetom
priemyselného vlastníctva; umožnenie elektronického prístupu ku všetkým dokumentom, ktoré je možné zverejniť;
umožnenie sledovania stavu konania o prihláške všetkých predmetov priemyselného vlastníctva prostredníctvom portálu
ÚPV SR).2.Vybudovanie integrovaného informačného systému priemyselného vlastníctva (vytvorenie portálu a rozhrania,
ktoré umožní podávanie všetkých typov prihlášok priemyselného vlastníctva a taktiež pre umožnenie podávania príloh a
technickej dokumentácie k predmetným prihláškam; implementácia systému pre manažment dokumentov pre
zabezpečenie pohodlnej práce s dokumentmi a implementácia manažmentu procesov týkajúcich sa priemyselného
vlastníctva; vybudovanie integračného rozhrania pre integráciu so systémami ostatných krajín EÚ a združenia PCT, pre
zjednodušenie procesov týkajúcich sa európskych patentov a patentov v rámci PCT).3.Zaistenie používania
elektronických služieb ÚPV SR v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS a SIVS (vytvorenie podmienok pre
občanov a podnikateľov, keď nebude nutné pre potreby procesov eGovernment služieb dokladať informácie, ktoré sú už
evidované v iných informačných systémoch orgánov verejnej správy; zabezpečenie konzistentného, jednoduchého a
bezpečného podpisovania dokumentov pri integrácii so spoločnými modulmi ÚPVS; komplexné riešenie elektronického
obehu dokumentov pre služby úradu, zabezpečujúce zjednodušenie administratívnych činností a odstránenie
neefektívnej práce s manuálnym obehom dokumentov, zefektívnenie komunikácie a pod.)Neodmysliteľnou súčasťou
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riešenie bude aj dodávka vymedzeného okruhu HW a SW licencií, súvisiacich s vývojom a implementáciou týchto
služieb.Predmetom zákazky je aj poskytnutie služby údržby a prevádzkovej podpory nového informačného systému ÚPV
SR ako aj poskytnutie služby súvisiacej s projektovým riadením, finančným riadením a monitorovaním projektu
Elektronické služby ÚPV SR. Definícia podrobného opisu predmetu zákazky vznikne počas rokovaní v prvej, prípadne v
ďalšej etape súťažného dialógu a následne bude uvedená v záverečnom informatívnom dokumente - súťažných
podkladoch.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 72000000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48000000-8,  48820000-2,  72230000-6,  72254000-0,  72263000-6,  72421000-7,  72700000-7,
30200000-1,  32571000-6,  48100000-9,  79421000-1,  72267100-0 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

V zmysle bodu II.1.5) tohto oznámenia a podľa súťažných podkladov. Vyjadrenie rozsahu zákazky v číselne objektívne
nevyjadriteľných plneniach v rámci predmetu zákazky: služby spojené s údržbou a pozáručnou podporou v rozsahu,
ktorý vzíde z vedenia dialógu a to po obdobie 5 rokov po skončení realizácie projektu.
Hodnota:  2 742 550,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  84

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Zmluvné zábezpeky a záruky budú uvedené v záverečnom informatívnom dokumente - súťažných podkladoch.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a z pridelených prostriedkov z fondov
Európskej únie - Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritná os1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb, Opatrenie 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni.
Financovanie projektu sa riadi podmienkami financovania a platobnými dojednaniami v súlade so systémom finančného
riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. Podrobné podmienky financovania a platobné dojednania budú
uvedené v záverečnom informatívnom dokumente - súťažných podkladoch. Splatnosť faktúr je max. 90 dní.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov
skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v
procese plnenia zmluvy.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Áno
Opis osobitných podmienok:  Úspešný uchádzač najneskôr v deň podpisu zmluvy predloží verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi platnú poistnú zmluvu alebo poistný certifikát v origináli alebo v úradne overenej
fotokópii, ktorých predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone podnikateľskej činnosti tretej
osobe s limitom poistného plnenia min. 1 mil. eur.

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. 4, resp. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktorými
záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.Záujemca
zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované v § 26 ods. 2
zákona nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní
do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona a potvrdenie Úradu nie staršie ako 3 mesiace, že nemá uložený
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zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona. V
prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona predložením nasledovných dokladov:A)
podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej bankyB) § 27 ods. 1, písm. c)
predložením súvahy alebo výkazom o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti . C) podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona: prehľad o
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Ad A) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka)
nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť, o schopnosti záujemcu plniť
finančné záväzky. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že záujemca za predchádzajúce tri roky, resp. za tie roky, za
ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu
vystavenia vyjadrenia banky: - nie je v nepovolenom prečerpaní, - v prípade splácania úveru dodržuje splátkový
kalendár, - jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.V prípade, ak má záujemca účty vo viacerých bankách, verejný
obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Záujemca predloží čestné
vyhlásenie podpísané záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom záujemcu, ktorý je
oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré
predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. Doklady musia byť predložené ako originály
alebo úradne overené kópie. Odôvodnenie: Táto podmienka účasti slúži pre overenie minimálnej úrovne finančných
zdrojov záujemcu, najmä vo vzťahu k splatnosti faktúr a platobným podmienkam a pre overenie finančného zdravia
záujemcu.Ad B) Výkazy musia byť predložené v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii.Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požaduje uvedené doklady za účelom preukázania, že uchádzač je serióznym obchodným
partnerom so stabilným finančným zázemím.Ad C) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom
obrate podpísaného záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom záujemcu, ktorý je
oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch, v ktorom záujemca preukáže objem obratu v oblasti, ktorej
sa predmet zákazky týka (poskytovanie služieb, predmetom ktorých je digitalizácia služieb, návrh architektúry
informačných systémov alebo implementácie informačných systémov alebo dodávok HW alebo dodávok
infraštrukturálnych prvkov), za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti, v min. výške 4 000 000 eur bez DPH v súhrne za všetky tieto hospodárske
roky.Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť zmluvu s poskytovateľom, ktorý vie preukázať udržateľnú
schopnosť poskytovať služby v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, a dosahovať z nich príjmy na svoj účet a
zároveň poskytovateľa s príjmami takej veľkosti, že sa dá predpokladať, že táto zákazka nebude predstavovať kritickú a
jedinú činnosť poskytovateľa, čím sa zmierni riziko uskutočnenia transakcie len s cieľom, aby poskytovateľ dosiahol
príjem. Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté. V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.Pri prepočte inej meny na menu euro sa
použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na
predmetný súťažný dialóg na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona predložením nasledovných
dokladov:A)podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa
tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní. V prípade
vlastného vyhlásenia záujemcu, keď zo strany odberateľa nie je možné objektívne zabezpečiť toto potvrdenie, záujemca
preukáže /zdôvodní/ objektívnu nemožnosť získať potvrdenie od konkrétneho odberateľa.B) podľa § 28 ods. 1 písm. g)
zákona - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za poskytnutie služiebC)podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona - verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie
platného certifikátu kvality ISO 9001:2008 a vyššie vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
noriem zabezpečenia kvality záujemcom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými
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orgánmi členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Ad A) Zoznamom poskytnutých služieb musí záujemca preukázať, že za posledné 3 roky (2010, 2011, 2012) poskytol
služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky minimálne na 5 projektoch, pričom- hodnota
poskytnutých služieb sumárne na týchto minimálne 5 projektoch bola najmenej 3 000 000,- eur bez DPH, - hodnota
poskytnutých služieb aspoň 1 z týchto 5 projektov bola najmenej 500 000,- eur bez DPH, pričom minimálny počet
užívateľov informačného systému, ktorý je/bol predmetom tohto projektu, je/bol obdobný ako predpokladaný počet
užívateľov obstarávateľa a minimálne obdobie fungovania informačného systému, ktorý bol predmetom tohto projektu v
rutinnej prevádzke, je/bolo 1 rok a predmetom tohto projektu bola kumulatívne:a)centrálna evidencia alebo centrálny
register spĺňajúci podmienky legislatívy EÚ, b)automatizovaná výmena informácií s inými subjektmi vrátane subjektov zo
zahraničia s využitím technológie webových služieb, c)rozsiahle spracovanie a centrálna konsolidácia dát a ich štatistická
a reportingová prezentácia na báze tenkého klienta.Zoznamom poskytnutých služieb/dodaných tovarov musí záujemca
ďalej preukázať, že za posledné 3 roky (2010, 2011, 2012) poskytol služby a dodal tovary minimálne na 3 projektoch,
pričom predmetom týchto troch projektov boli:a)Systémy HW infraštruktúry (minimálne za oblasť dodávky a inštalácie
serverov a storage systémov), b)Sieťové systémy (dizajn, dodávka a inštalácia aktívnej sieťovej infraštruktúry LAN/WAN
jednej LAN/WAN, vrátane monitoringu, zabezpečenia a správy siete), c)SW systémy (minimálne za oblasť
virtualizačných riešení, systémy pre vysokú dostupnosť a zálohovanie),d)DB systémy (dodávka, inštalácia alebo upgrade
a konfigurácia databázového softvéru).Nie každý z týchto minimálne 3 projektov sa musel týkať predmetov projektov
uvedených v písmenách a) až d) súčasne, z tohto zoznamu ale musí vyplývať, že tieto minimálne 3 projekty sa týkali
všetkých oblastí uvedených v písmenách a) až d).Zo zoznamu poskytnutých služieb, predloženého záujemcom, musí
vyplývať splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok účasti, a to tak po formálnej, ako aj obsahovej
stránke.Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa tohto bodu III.2.3) A) z dôvodu, aby
záujemca preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných služieb/tovarov, ako je
predmet zákazky a preukázal spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Cieľom týchto podmienok je to, aby
záujemca dokumentoval projekty obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázal svoju schopnosť dodať
takýto rozsiahly projekt. Náročnosť tých podmienok vyplýva:-z predpokladaného rozsahu projektu;-z rozsiahleho vývoja
nových SW komponentov, ich testovania;-z rozsiahleho dopadu na celú informačnú architektúru (HW, SW, databázy,
registre, siete LAN/WAN) úradu ;-z koordinácie s požiadavkami na výmenu dát medzinárodných organizácií;-z potreby
mať best practises z implementácií a inštalácií takýchto rozsiahlych projektov.Cieľom verejného obstarávateľa je
precíznym, definovaním predpokladov eliminovať v maximálnej možnej miere riziká na strane záujemcu a samozrejme aj
na strane verejného obstarávateľa.Ad B) Zo záujemcom predložených dokladov musia byť zrejmé: - údaje o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za poskytnutie služieb vo vzťahu k
obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže predložením profesijného
životopisu alebo ekvivalentným dokladom; - údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za poskytnutie
služieb, čo záujemca u týchto osôb (kľúčových expertov) preukáže predložením profesijného životopisu a
potvrdeného/osvedčeného zoznamu projektov (referenciami), alebo ekvivalentnými dokladmi. Každý záujemcom
predložený profesijný životopis príslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta alebo ekvivalentný doklad,
podpísaný príslušným riadiacim zamestnancom a kľúčovým expertom, musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko
príslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta, dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho zamestnanca a
kľúčového experta, jazykové znalosti príslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta, opis/zoznam odbornej
praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi,
vyhlásenie príslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta o pripravenosti plniť predmet zákazky k
preukazovanej pozícii. Každý záujemcom predložený zoznam projektov alebo ekvivalentný doklad, ktorým záujemca
preukazuje príslušnú prax jednotlivého kľúčového experta, musí byť potvrdený/osvedčený odberateľom/objednávateľom
služieb, resp. zamestnávateľom a musí obsahovať:a) meno a priezvisko príslušného kľúčového experta; b) názov a sídlo
odberateľa/objednávateľa, resp. zamestnávateľa; c) čas plnenia zmluvy (poskytovaných služieb na projekte), t.j. od - do
(mesiac, rok); d) údaje o projekte v takom rozsahu, aby bolo zrejmé splnenie podmienky účasti,e) funkciu, názov
zastávanej funkcie príslušného kľúčového experta;f) tel. č., e-mail, meno a priezvisko zamestnanca
odberateľa/objednávateľa, resp. zamestnávateľa, ktorý poskytoval služby na projekte, u ktorých je možné si tieto údaje
overiť; g) potvrdenie príslušného odberateľa/objednávateľa, resp. zamestnávateľa, ktorý poskytoval služby na projekte,
o vyššie uvedených údajoch. Ak nie je možné získať potvrdenie/osvedčenie od odberateľa/objednávateľa, resp.
zamestnávateľa z dôvodov na strane odberateľa/objednávateľa, resp. zamestnávateľa, preukazuje sa splnenie tejto
podmienky čestným vyhlásením kľúčového experta o pravdivosti uvádzaných údajov. V takomto prípade je záujemca
povinný uviesť dôvody nepredloženia potvrdenia/osvedčenia. Záujemca vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie
nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov č. 1 až č. 7:Expert č. 1 Projektový manažér1. minimálne
5 rokov odbornej praxe v riadení projektov v oblasti informačných technológií, túto podmienku účasti záujemca u
experta preukáže životopisom;2. minimálne 2 profesionálne praktické skúsenosti s riadením projektov v pozícii
projektový manažér v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu
softvérového riešenia v procesnej automatizácii, v integrácii vnútorných informačných systémov a elektronickej správy
dokumentov (Enterprise Content Management, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom
projektov;3. získaný a platný certifikát (napr. PRINCE 2 min. úroveň foundation, IPMA min. úroveň C, PMI min. PMP) na
odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou
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akreditačnou a certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže certifikátom;Expert č. 2
Analytik1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti analýzy, podpory, prevádzky a optimalizácie informačných
systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže životopisom;2.minimálne 3 profesionálneych
praktickéých skúsenostií, zameraných zamerané na analýzu, návrh a implementáciu komplexného IS; túto podmienku
účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;3.minimálne 2 profesionálne praktické skúsenosti s aktívnou
účasťou v pozícii analytik na realizácii informačných systémov, a to v procesnej automatizácii, v integrácii vnútorných
informačných systémov a elektronickej správy dokumentov (Enterprise Content Management). túto podmienku účasti
záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;4.získaný a platný certifikát OMG-Certified UML (Unified Modeling
Language) Professional Fundamental alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou
a certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže certifikátom;Expert č. 3 vedúci SW
vývoja1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu architektúry riešenia informačných technológií a integrácie
informačných systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže životopisom;2.minimálne 3 profesionálne
praktické skúsenosti v oblasti dizajnu informačných systémov a návrhu architektúry riešenia informačných systémov,
túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;3.získaný a platný certifikát v oblasti
integračnej technológie alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a
certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže certifikátom.Expert č. 4 technologický
dizajnér1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu architektúry riešenia informačných technológií a integrácie
informačných systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže životopisom;2.minimálne 3 profesionálne
praktické skúsenosti v oblasti dizajnu informačných systémov a návrhu architektúry riešenia informačných systémov,
túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;3.získaný a platný certifikát pre technologickú
platformu používanú v oblasti, v ktorej tento expert disponuje profesionálnou praktickou skúsenosťou podľa bodu 2.
alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou, túto
podmienku účasti záujemca u experta preukáže certifikátom..Expert č. 5 systémový administrátor1.minimálne 5 rokov
odborných skúseností v oblasti systémovej administrácie informačných systémov, túto podmienku účasti záujemca u
experta preukáže životopisom; 2.minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti administrácie informačných
systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;3.získaný a platný certifikát na
administráciu databázových riešení alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a
certifikačnou autoritou , túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže certifikátom.Expert č. 6 konzultant pre
bezpečnosť aplikačnej infraštruktúry1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnej
infraštruktúry informačných systémov v rozsahu poskytnutých služieb, túto podmienku účasti záujemca u experta
preukáže životopisom; 2.minimálne 3 praktických skúseností v oblasti bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných
systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;3.získaný a platný certifikát o
odbornej a technickej spôsobilosti CISSP alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou
akreditačnou a certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže certifikátom;So záujemcom
predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona
musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby
záujemcu a ním ponúknutých kľúčových expertov.Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej
centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetný súťažný dialóg na
zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním podmienok účasti podľa tohto
bodu III.2.3) B) skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet zákazky prostredníctvom expertov, ktorí sa
budú podieľať na dodaní predmetu zákazky. Podmienky účasti sú potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky,
ktorým je Dodávka nového informačného systému ÚPV SR a súvisiacich služieb a tovarov v rámci projektu Elektronické
služby Úradu priemyselného vlastníctva SR, pretože záujemca musí preukázať, že má k dispozícii expertov, ktorí sa budú
podieľať na dodaní predmetu zákazky a ktorí majú primerané praktické skúsenosti s realizáciou služieb rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky a platné certifikáty preukazujúce ich odbornú spôsobilosť vo svojom
odbore. Požiadavky na:Experta č. 1 - projektový manažér - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu
zákazky bude vytvorený projektový výbor zložený zo zástupcov verejného obstarávateľa a záujemcu, ktorý bude riadiť
dodávky predmetu zákazky. Taktiež bude potrebná rozsiahla koordinácia prác na strane verejného obstarávateľa ako aj
záujemcu, zabezpečenie kvality, riadenie rizík. Hlboká znalosť metodiky a skúsenosti s riadením bude potrebná aj kvôli
zvládnutiu implementačnej fázy projektu.Experta č. 2 - analytik - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania
predmetu zákazky bude spracovanie a úprava podrobnej analýzy procesov a požiadaviek na IS a dokumentácie
funkčného a technického návrhu IS verejného obstarávateľa.Experta č. 3 - vedúci SW vývoja - sú potrebné a primerané,
pretože v rámci dodania predmetu zákazky bude dodávaný tímom vývojárov rozsiahly IS, ktorý bude treba integrovať do
prostredia verejného obstarávateľa za podmienok dodržania štandardov a najvyššej kvality dodávky.Experta č. 4 -
technologický dizajnér - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky bude dodávaný update a
upgrade IS verejného obstarávateľa vrátane kompletnej technologickej podpory riešenia jej integrácie a následnej
implementácie.Experta č. 5. systémový administrátor - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu
zákazky bude dodávaná nová infraštruktúra, ktorú bude potrebné integrovať na existujúce IS verejného
obstarávateľa.Experta č. 6 - konzultant pre bezpečnosť aplikačnej infraštruktúry - sú potrebné a primerané, pretože v
rámci dodania predmetu zákazky bude potrebné navrhnúť a integrovať náročné bezpečnostné požiadavky na aplikačnú
časť dodávaného riešenia v súlade so štandardami pre ISVS a požiadavkami úradu.Požadované certifikáty vyplývajú zo
štandardov pri analýze, vývoji a implementovaní takýchto rozsiahlych informačných systémov ako aj zo štandardov
verejného obstarávateľa a dodávok pre verejnú správu.Ad C) Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto
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podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet zákazky v požadovanej kvalite. Podmienka
účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je dodávka nového informačného systému ÚPV
SR a súvisiacich služieb a tovarov v rámci projektu Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR, pretože
záujemca musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri úprave, vývoji, nasadzovaní a podpore prevádzky
dodaného predmetu zákazky a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky.V prípade záujemcu, ktorého tvorí
skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcom za všetkých členov skupiny spoločne. Záujemca môže
na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich
právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Súťažný dialóg

IV.1.2)    Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť 
IV.1.3)    Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých
sa bude rokovať:  Áno

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií stanovených v súťažných podkladoch vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v rokovaní alebo v
informatívnom dokumente

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

25022013
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2012/S 174-287532
z:  11.09.2012

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum:  02.04.2013
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  02.04.2013 11:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program
Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1:
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni.

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia osobne alebo
poštou v uzatvorenom samostatnom nepriehľadnom obale v lehote do 02.04.2013 do 11:00 hod. na kontaktnú adresu
podľa bodu I.1 tohto oznámenia. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1), III.2.2) a
III.2.3) tohto oznámenia predkladá skupina dodávateľov podľa bodu III.1.3) tohto oznámenia, vloží do nepriehľadného
obalu spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti aj plnomocenstvo v súlade s bodom III.1.3) tohto

6/7



oznámenia. Na obale žiadosti o účasť záujemca uvedie nasledujúce údaje: adresa verejného obstarávateľa, obchodné
meno a sídlo/miesto podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny
dodávateľov, označenie súťaž - neotvárať, označenie heslom súťaže Elektronické služby ÚPV SR. Verejný obstarávateľ
vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti/riešení/ponúk
(ďalej len komisia) podľa nasledujúcich pravidiel: Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona, finančného a ekonomického
postavenia podľa § 27 zákona, technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona v intenciách podmienok
uvedených v tomto oznámení. Posúdenie splnenia podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z
podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2) a III.2.3) tohto oznámenia v súlade so
zákonom. Verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 7 zákona vylúči z verejného obstarávania záujemcu, ak nesplnil
podmienky účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 zákona vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené
informácie. Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a podmienok účasti v
tomto verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým známym záujemcom
najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť. Za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude
doručená na adresu verejného obstarávateľa dostatočne vopred, t.j. v lehote na doručenie žiadosti o vysvetlenie. Lehota
na doručenie žiadosti o vysvetlenie podľa § 38 zákona je do 21.03.2013. Záujemcovi, ktorý splní podmienky účasti,
doručí verejný obstarávateľ výzvu spolu s informatívnym dokumentom na účasť v súťažnom dialógu. Verejný
obstarávateľ predpokladá uskutočnenie jednej etapy súťažného dialógu. V prípade, ak v procese súťažného dialógu
vznikne potreba, môže verejný obstarávateľ vyhlásiť ďalšiu etapu súťažného dialógu.Verejný obstarávateľ upozorňuje,
že za účasť v súťažnom dialógu nebude udeľovať ceny alebo odmeny.Lehoty/dátumy a časy uvedené v tomto
oznámení, okrem lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v súťažnom dialógu (bod IV.3.4.), sú len orientačné, budú pre
záujemcov/uchádzačov spresnené verejným obstarávateľom počas procesu súťažného dialógu. Zníženie počtu
dodávateľov počas rokovania alebo dialógu: Na účasť v ďalšej etape súťažného dialógu resp. na predloženie ponuky
budú vyzvaní len tí uchádzači, ktorí predložia návrh riešenia a riešenia budú minimálne na 70% zhodné s výsledným
riešením danej etapy, t.j. s časťou opisu predmetu zákazky/opisom predmetu zákazky, resp. s výsledným opisom
predmetu zákazky, to znamená, že sa budú minimálne na 70% aktívne podieľať na vytvorení riešenia/časti opisu
predmetu zákazky, resp. opisu predmetu zákazky. Počet riešení bude v príslušnej etape súťažného dialógu znižovaný
komisiou na základe posúdenia technického vyhotovenia návrhu. Za základe opisu predmetu zákazky komisia vyberie
ten/tie navrhovaný/navrhované spôsob/spôsoby riešenia, ktorý/ktorého časť komisia určí ako najvhodnejší spôsob na
dosiahnutie cieľa požadovaného predmetu zákazky, zohľadňujúci požiadavky uvedené v informatívnom dokumente.
Najvhodnejším spôsobom na dosiahnutie cieľa sa rozumie najefektívnejšie riešenie s ohľadom na požadovaný cieľ, ako
aj najhospodárnejšia implementácia realizovaných riešení predmetu zákazky.V bode II.3 Trvanie zmluvy alebo lehoty
uskutočnenia je uvedené maximálne trvanie tejto zákazky. Záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzve na účasť v
súťažnom dialógu, predloží Vyhlásenia:1.Vyhlásenie záujemcu, v ktorom súhlasí s poskytnutím licencie pre ÚPV SR
podľa § 18 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon) v znení neskorších predpisov. Licencia sa udeľuje bez akéhokoľvek územného, časového alebo vecného
obmedzenia. Licencia udelená záujemcom/uchádzačom autorom má povahu výhradnej licencie. Verejnému
obstarávateľovi záujemca týmto vyhlásením poskytuje oprávnenie udeľovať sublicencie a postupovať licenciu tretím
osobám. 2.Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí, aby ním navrhované riešenie, resp. jeho časť a ďalšie ním poskytnuté
dôverné informácie boli v prípade potreby poskytnuté ostatným uchádzačom na účely vytvorenia opisu predmetu
zákazky.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.02.2013
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