Úrad pre investície a akvizície
Č. p.:UpIA-1373-09/2017-OOKTIT

Bratislava 31 . októbra 2017
Výtlačok jediný
Počet listov: 4
Prílohy: 1/3

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené: Úrad pre investície a
akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba: JUDr. Barbora Bott
Telefón:
0960/313 080
Fax:
0960/312 528
E-mail:
barbora.bott@mod.gov.sk
2.

Predmet zákazky:
Názov predmetu zákazky: Licencie k prístupom EPI
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 72320000-4
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby 169 licencii k prístupom EPI podľa špecifikácie
predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č.1 tejto výzvy - Špecifikácia predmetu zákazky.

3.

Druh a množstvo:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý
požadovaný predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 tejto výzvy Špecifikácia predmetu zákazky.
V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ má právo danú ponuku neprijať.
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 750,00 EUR bez DPH (18 900,00 EUR vrátane DPH)

4.

Typ zmluvy:
Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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5.

Miesto poskytnutia služby:
Ministerstvo obrany, budova 31, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu
zákazky, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa:
Ing. Táňa Guzyová, tel. č.: 0960 321 019, email: guzyovat@mod.gov.sk.

6.

Doba poskytnutia užívacích práv je stanovená na obdobie 1 roka odo dňa poskytnutia
prístupových údajov.

7.

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.11.2017.
Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
- poštou:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
JUDr. Barbora Bott
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne:



Ministerstvo obrany SR
Podacia stanica 132
Pondelok – Štvrtok 7:30 hod. - 14:30 hod.
Piatok
7:30 hod. - 14:00 hod.
Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatnej nepriehľadnej obálky.
Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu
a označená údajmi:
 adresa verejného obstarávateľa,
 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania),
 označenie „Zákazka s nízkou hodnotou“ - neotvárať!"
heslo „Licencie k prístupom EPI“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do
vyhodnotenia ponúk.

8.

Vyhodnotenie ponuky:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.

9.

Podmienky účasti:
Uchádzač predloží nasledovné doklady:
9.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby vo vzťahu k predmetu
zákazky, ktorým môže byť:
9.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
9.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
9.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
9.2. Platné doklady, z ktorých vyplýva, že len spoločnosť S-EPI, s. r. o. môže poskytnúť
službu z technických dôvodov, alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných
(autorských) práv, t.j. uchádzač predloží doklad preukazujúci jeho výhradné (autorské)
práva k predmetu zákazky.
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10. Obsah ponuky:
Uchádzač predloží požadované doklady nasledovne:
10.1. kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 9.1. tejto výzvy
10.2. cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena za poskytnutie
služby musí byť uvedená v menovej jednotke EUR,
 ponúknutá cena musí byť konečná a úplná, vrátane všetkých nákladov spojených
s poskytnutím služby,
 ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať,
 cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnená osoba preukazuje svoje
oprávnenie konať priloženou úradne overenou kópiou plnomocenstva).
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky:
„Licencie k prístupom EPI“
Uchádzač :
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:

P.
č.

NÁZOV, TYP

Počet
prístupov

1. EPI Právny systém – Medium

143

2. EPI právny systém – Premium

10

3. EPI obchodný vestník

15

4. EPI Monitoring

Cena za 1
prístup
bez DPH
v€

Cena za 1
prístup
s DPH
(....%)
v€

Cena celkom
(súčin ceny za 1
prístup a počtu
prístupov)
s DPH v €

1

CENA SPOLU
slovom
...................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača alebo
osoby v zmysle bodu 10.2. tejto výzvy.

11. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky s úspešným
uchádzačom zmluvu o poskytnutí užívacích práv EPI podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prístupové údaje (t.j. prístupové meno a heslo) pre
registrovaných užívateľov k zvoleným EPI produktom do dvoch pracovných dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Doba poskytnutia užívacích práv je stanovená na obdobie 1
roka odo dňa poskytnutia prístupových údajov.
Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po
riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi
verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude
poskytovať.
12. Ďalšie informácie
12.1. Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného
uchádzača originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 9 tejto výzvy.
12.2. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musí byť predložená v slovenskom
jazyku alebo v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak
- nebola predložená žiadna ponuka,
- uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.
- celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje finančný
limit verejného obstarávateľa
S úctou
Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ ÚIA MO SR (RD)
v zastúpení
Ing. Ján ŠIPOŠ
riaditeľ OdMVOaF ÚIA MO SR

Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky – 3 listy
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MINISTERSTVO OBRANY SR

Príloha č.1 Výzvy
Počet listov: 1/3

Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie 169 on-line EPI prístupov k EPI produktom:
 EPI právny systém - Medium ............143 prístupov
 EPI právny systém – Premium.............10 prístupov
 EPI obchodný vestník............................15 prístupov
 EPI Monitoring........................................1 prístup
OBSAH EPI PRÁVNEHO SYSTÉMU – Medium
A. EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia – databáza všetkých právnych predpisov od roku
1945 a ich konsolidované znenia vo všetkých časových verziách – verifikovaná Ministerstvom
spravodlivosti SR s prepojením na súvisiacu legislatívu EÚ.
B. EPI Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia – databáza najpoužívanejších českých právnych
predpisov a ich konsolidované znenia vo všetkých časových verziách.
C. EPI Komentáre k zákonom - odborné vysvetlenia základných princípov a právnych súvislostí
jednotlivých ustanovení komentovaných predpisov s použitím judikatúry, príkladov a so zameraním na
problémy praxe k viac ako 100 najpoužívanejším právnym predpisom od odborníkov – špecialistov.
D. EPI Rozhodnutia súdov - databáza súdnych rozhodnutí. Jednu skupinu tvoria rozhodnutia, ktoré majú
príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom
rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných
súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných
odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi. Druhú skupinu tvoria pôvodné,
neupravované texty rozhodnutí zo stránok súdov. Vyhľadávať je možné vo všetkých rozhodnutiach
alebo len v niektorej z uvedených skupín.(rozhodnutia SR,ČR,EÚ).
E. EPI Vzory zmlúv a právnych podaní – editovateľné vzory zo všetkých oblastí práva predstavujúce
určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Pridanou hodnotou ku
konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov. Samotný
vzor sa nachádza v prílohe, ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť,
uložiť a vytlačiť.
F. EPI Príklady z praxe - odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe, určené širokej verejnosti
a zároveň prepojené aktívnymi odkazmi na legislatívu.
G. EPI Tlačivá a formuláre - najčastejšie používané tlačivá a formuláre určené pre účtovnú, daňovú a
mzdovú prax, ich pridanou hodnotou je komentár a návod, ako tlačivo vyplniť. Samotný vzor tlačivá je
súčasťou prílohy, ktorú si môže používateľ otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.
H. EPI Dôvodové správy - dôvodové správy, ktorých obsahom je vysvetlenie hlavných dôvodov návrhov
zmien a tvorby nového zákona s priamym vzájomným prepojením so súvisiacim zákonom.
I. EPI Interné firemné predpisy - obsahuje interné firemné predpisy: základné, pracovnoprávne, z
oblasti BOZP, pre požiarnu ochranu a účtovné.
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J. EPI Odborné články - odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti,
články z periodík Poradcu podnikateľa a články z odborných právnych časopisov Justičná revue,
Bulletin slovenskej advokácie a z Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae.
K. EPI Finančný spravodajca - kompletný súbor usmernení, pokynov, oznámení a vzorov tlačív
Ministerstva financií SR doplňujúcich a vysvetľujúcich platnú legislatívu prevažne z oblasti daňovej,
účtovnej, colnej, cenovej a rozpočtovej.
OBSAH EPI PRÁVNEHO SYSTÉMU – Prémium
Súčasťou Právneho systému Prémium sú okrem produktov uvedených v Právnom systéme Medium pod
písmenami A) až K) Eurokódex komentáre, EPI Vestníky a Justičná revue:
L. Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku - on-line verzia komentára k Občianskemu
zákonníku JUDr. Imricha Feketeho, CSc., s viac ako 3 500 normostranami textu s prelinkovaním na
súvisiace právne predpisy.
M. Eurokódex komentár k Zákonníku práce - on-line verzia komentára k Zákonníku práce od autorského
tímu JUDr.Peter Demek, PhD., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a Ing. Miroslav Mačuha, s viac
ako 1500 normostranami textu s prelinkovaním na súvisiace právne predpisy.
N. Eurokódex komentár k Ústave Slovenskej republiky - on-line verzia Komentára k Ústave Slovenskej
republiky autorského kolektívu pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., s viac ako 1 400
normostranami textu s prelinkovaním na súvisiace právne predpisy.
O. Eurokódex komentár k Trestnému zákonu - je prvá a jediná online verzia Veľkého komentára
k Trestnému zákonu autorského kolektívu pod vedením Doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. s viac ako
1300 normostranami textu v elektronickej podobe s fulltextovým vyhľadávaním, zobrazenie bez alebo
s komentovaným právnym predpisom, ľahkú orientáciu podľa okomentovaných paragrafov, možnosť
tlače, časové verzie a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy. Ponúka ucelený právny výklad
jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, výber súvisiacich
medzinárodných zmlúv a právnych predpisov SR i EÚ, výber súvisiacich ustanovení a rozsiahly výber
judikatúry.
P. Eurokódex komentár k Trestnému poriadku je prvá a jediná online verzia Veľkého komentára
Trestnému poriadku autorského kolektívu pod vedením doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. s viac ako 1
500 normostranami textu. Komentár je prepracovaným a rozšíreným vydaním diela Trestný poriadok s
komentárom, ktoré bolo vydané vo vydavateľstve Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina, v marci
2006. Výhodami elektronickej podoby komentára sú okrem online prístupu najmä fulltextové
vyhľadávanie s označením hľadaného výrazu v texte, možnosť voľby zobrazenia bez alebo s
komentovaným textom zákona, ľahká orientácia podľa okomentovaných častí zákona, možnosť tlače a
prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.
OBSAH EPI VESTNÍKOV
EPI Obchodný vestník je on-line produkt, ktorý poskytuje ucelený súbor informácií o slovenských
firmách na úrovni záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku od vzniku Slovenskej republiky, t. j.
od roku 1993.
OBSAH EPI MONITORING
Nástroj na preverovanie obchodných partnerov, vyhľadávanie nových obchodných partnerov, spoľahlivé
sledovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii. Poskytuje rýchle a prehľadné
informácie o dianí a finančnej situácií v obchodných spoločnostiach a iných subjektoch podľa záznamov
publikovaných v Obchodnom vestníku, Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR, Registri
účtovných závierok, Centrálnom registri zmlúv, v beta verzii aj dát z katastra nehnuteľností.
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EPI MONITORING sleduje:
a) Komplexné informácie o spoločnosti,
b) Informácie z obchodného vestníka,
c) Indikátory ekonomických rizík,
d) Účtovné informácie: súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovná závierka,
e) Informácie o podlžnostiach a ich vyrovnaní voči soc. poisťovni, finančnej správe, zdravotným
poisťovniam,
f) Zverejnenie spol. na čiernej listine platiteľov DPH,
g) Vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie,
h) Kontrolingová analýza spoločnosti,
i) Informácie o získaných zákazkách vo verejných súťažiach,
Listy vlastníctva a katastrálne mapy.
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Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: UpIA-1373-08/2017-OOKTIT

Bratislava 31. októbra 2017
Výtlačok jediný
Počet listov: 1

OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
(Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený:
Úrad pre investície a akvizície
Sídlo organizácie:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
IČ DPH:
SK2020947698
Kontaktná osoba:
JUDr. Barbora Bott
Telefón:
0960/313 080
email:
barbora.bott@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky
Licencie k prístupom EPI

3.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72320000-4

4.

Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie 169 on-line EPI prístupov k EPI produktom:
EPI právny systém – Medium 143 prístupov
EPI právny systém – Premium 10 prístupov
EPI obchodný vestník
15 prístupov
EPI Monitoring
1 prístup

5.

Predpokladaná hodnota zákazky
15 750,00 EUR bez DPH (18 900,00 EUR s DPH)

6.

Názov a sídlo subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky
S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina

7.

Odôvodnenie zadania zákazky
Spoločnosť S-EPI, s.r.o. so sídlom Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, ktorá je výhradným
nositeľom majetkových práv v zmysle ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov k on-line systému „EPI Právny systém“ vrátane práva na poskytovanie on-line
systému „EPI Právny systém“.
Spoločnosť S-EPI je majiteľom ochrannej známky č. 228773 zapísanej do registra ochranných známok
podľa § 53 ods. 1 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach vedenom Úradom priemyselného

