Verejný obstarávateľ podľa §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 117 v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky
s nízkou hodnotou

výzvu
na predloženie cenovej ponuky na dodanie produktu s predmetom zákazky:
„Softvérový systémový modul na evidenciu elektronickej pošty BKIS“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO
Adresa:
Židovská 1, 815 15 Bratislava
IČO:
30794544
DIČ:
2021795358
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Grežo
Kontaktná osoba:
Mgr. Andrej Melničák
Telefón:
02 59 103 152
E-mail:
bkis@bkis.sk
2. Názov predmetu zákazky:
Softvérový systémový modul na evidenciu e-mailovej pošty.
3. Kódy CPV a kategórie:
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy,
48600000-4 Databázový a operačný softvérový balík,
48900000-7 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy.
4. Opis zákazky:
Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ( ďalej len BKIS )požaduje
od uchádzača vytvorenie prídavného softvérového modulu v rámci existujúceho intranetu pre
zákonom stanovené povinnosti evidencie a uchovávania registratúrnych spisov a dokumentov
BKIS. Softvérový systémový modul na evidenciu e-mailovej pošty implementovaný
v existujúcom firemnom intranete.
Dokumenty sú povinne evidované a uchovávané v elektronickej podobe ako registratúrne
dokumenty s označením registratúrneho druhu a po doby uloženia podľa zákona č. 395/2002
Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Vytvorenie modulu pre elektronickú podateľňu musí zahŕňať:
• Návrh štruktúry a funkcií modulu „Podateľňa“ na základe požiadaviek,
• Dátové prepojenie vytváraného modulu s modulom kalendár BKIS,
• Implementácia do existujúceho informačného systému s modulmi: Kalendár,
Rozpočty, Zmluvy, Objednávky, Zverejňovanie dokumentov.
• Optimalizácia a testovanie modulu podľa pripomienok a požiadaviek zadávateľa.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, www.e-bkis.sk
6. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: do 9 000,- € bez DPH

7. Finančné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Zákazku je poskytovateľ povinný vyfakturovať a úplnú faktúru doručiť BKIS do 30 dní od
vyhotovenia softvérového balíka.
8. Cena a spôsob určenia ceny pre vyhodnotenie cenových ponúk:
Hodnotiace kritérium

Ponuka uchádzača

Cenovú ponuku za 1hod. práce programátora v EUR
Množstvo hodín potrebných na realizáciu zákazky (počet
hodín)
Cena za zákazku v EUR (cena za 1 hod. x počet hodín )
DPH
Cena za zákazku v EUR (cena za 1 hod. x počet
hodín ) + DPH
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke aj slovne.
9. Obsah a spracovanie ponuky:
Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba odborne spôsobilá pre zabezpečenie
obstarávanej služby po stránke technickej, technologickej aj personálnej
Predložená ponuka musí obsahovať:
- čestné vyhlásenia uchádzača, že nemá zákaz účasti vo VO a nie sme v konflikte
záujmov pre danú zákazku.
- základné identifikačné údaje: Názov uchádzača, adresu sídla, IČO, meno kontaktnej
osoby, č. tel. e-mail a adresu web stránky,
- referencia podľa bodu výzvy č. 10
BKIS neumožňuje rozdelenie predmetu obstarávania na časti ani variabilné riešenia.

10. Podmienky účasti
Uchádzač je povinný zaslať s ponukou jednu referenciu od subjektu s viacúrovňovou
štruktúrou (minimálne dvojúrovňová štruktúra), ktorému realizoval digitalizáciu interných
procesov, ako napr.: zmluvy, rozpočty, objednávky, zverejňovanie dokumentov a pod..
11. Lehota na predloženie ponuky, miesto a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku osobne, doporučene poštovou zásielkou alebo emailom najneskôr
dňa 28.11.2019 do 12:00 hod. na adresu verejného obstarávateľa alebo emailom na adresu
bkis@bkis.sk.

12. Kritériá vyhodnotenia ponuky:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cenová ponuka ako suma za kompletný
softvérový balík vo forme tabuľky v bode č. 8 tejto výzvy.
-

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je Najnižšia cena v EUR s DPH.
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu
zákazky v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH túto skutočnosť uvedie aj slovne vo svojej ponuke.

13. Oznámenie výsledku:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne.
S poskytovateľ bude na základe vyhodnotenia ponúk uzatvorená zmluva o dielo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade,
ak cena ponuky uchádzača prekročí predpokladanú hodnotu zákazky.
14. Lehota viazanosti ponúk: 28.12.2019
15. Ďalšie informácie obstarávateľa.
V procese verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou môže verejný obstarávateľ využiť prvky
rokovacieho konania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie na základe
zmeny podmienok vyhláseného verejného obstarávania, zmeny rozpočtu a iného opodstatneného
dôvodu.

V Bratislave, 20.11.2019

........................................................
Ing. Andrej Melničák
Vedúci ekonomického úseku

