
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

                V Bratislave 28.06.2018

               7474/2018/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Software na sledovanie vybraných kapitol obchodného vestníka SR- 1 rok,,

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO:                             00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:  1800347007/5600

Kontaktná osoba:   Bc. Richard Klein 02/49 253 200

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby, ZoD
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je dodávka programu, ktorá umožní objednávateľovi jednoducho a efektívne

        sledovať požadovaný zoznam subjektov v dokumentoch zverejnených v Obchodnom vestníku SR

        v kapitolách: konkurzy, reštrukturalizácie, oddlženia. (ďalej len ,,OV,,).

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

A. Program musí byť nainštalovaný na strane objednávateľa spolu s dátami, ktoré potrebuje pre

      správne fungovanie.

B. Program nesmie svojou činnosťou porušiť zákon o ochrane osobných údajov odberateľa,

      smernicu GDPR, rovnako ani dodávateľ nemôže získať prístup k takým údajom.

C. Musí byť plne automatizovaný, tzn. vykonáva sledovanie subjektov automaticky bez nutnosti

zásahu objednávateľa.

D. Program musí bežať autonómne ako služba, tzn. pre správnu funkčnosť sa nevyžaduje

prihlásenie užívateľa.

E. Program o výsledkoch svojej činnosti informuje objednávateľa, resp. ním určených

používateľov, prostredníctvom elektronickej správy zasielanej na objednávateľom určenú

adresu elektronickej pošty do 4 hodín od uverejnenia ostatného čísla obchodného vestníka na

stránke ministerstva spravodlivosti.

F. Počet príjemcov elektronickej správy nie je obmedzený.

G. Možnosť nadefinovať si pre každú kapitolu inú skupinu príjemcov.

H. Dátová komunikácia aplikácie smerom von (napr. k aktualizačnému serveru dodávateľa)

nesmie byť šifrovaná, tzn. musí byť otvorená (čitateľná) pre objednávateľa.

I. Ako dátový vstup (zoznam sledovaných subjektov) program musí akceptovať formát xlsx a csv.

J. Zoznam subjektov sa môže meniť a preto dodaný program musí vedieť sám rozhodnúť, ktoré

subjekty po zmene dátového súboru na vstupe pribudli (ďalej ,,Nové subjekty,,)  alebo už sa

nenachádzajú (,,Odstránené subjekty,,) alebo sa nachádzali v predchádzajúcom dátovom

súbore (,,Existujúce subjekty,,), pričom musí platiť nasledovné:

· pre skupinu Nové subjekty musí program automaticky vedieť ponúknuť minimálne 2

                              mesačnú históriu v OV

· pre skupinu Odstránené subjekty, aby program už nezasielal informácie z OV

· pre skupinu Existujúce subjekty aby program zaslal iba nové dokumenty, ktoré vyšli v

OV

K. Kontrola vstupných dát, overovanie správnosti formátu rodného čísla/dátumu narodenia, IČO

      a chyby zobraziť v reporte. Rovnako informovať o duplicitách v záznamoch, tzn. dva alebo viac

      záznamov v zozname s rovnakým údajom IČO alebo názvom (meno, obchodné meno, názov

      subjektu).

L. V reportoch musí byť údaj IČO pri úpadcoch/dlžníkoch, správcoch, verifikovaný, tzn. musí také

      IČO existovať v živnostenskom registri pre FO podnikateľ.
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M. V reportoch musia byť verifikované a doplnené adresy sídla (PSČ, ulica, obec) pri kľúčových

subjektoch.

N. Presná identifikácia titulov konkurzov, určenie registrového súdu, doplnenie verifikovanej

spisovej značky správcov a súdov.

O. Kvalita dát – presnosť údajov obsiahnutých v reportoch musí byť aspoň na úrovni 99,9%.

P. Report musí obsahovať prelinkovanie na originálne znenie dokumentu na internetovej stránke

MS SR.

Q. Program musí byť schopný sledovať okrem subjektov definovaných objednávateľom aj ich

právnych nástupcov v dôsledku zlúčenia, splynutia, rozdelenia.

R. Program nesmie pre správne fungovanie odovzdať/odoslať informácie ani logy

o monitorovaných subjektoch druhej strane (prostredníctvom sieťovej komunikácie IP).

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva.

Cena bude zahŕňať aj podporu na dobu prevádzky a asistenciu pri inštalácií

         u objednávateľa.

         Ak bude cena rozdelená na moduly, alebo na pravidelné platby (mesačné) uviesť prosím

        celkovú cenu s DPH za dobu jedného roka.

        Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť danú službu s výpovednou lehotou

        60 dní.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 815,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Software – OV SR,,

            Kontaktná osoba: Bc. Richard Klein  ( 02/49 253 200 )

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 06.07.2018 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2019

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva

 (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia

služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa  poskytnutia

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: MÚ Bratislava Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

Lehota plnenia: na základe zmluvy
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8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí  zahŕňať všetky náklady  spojené s  predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

· opis predmetu zákazky

· fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

             JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


