OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (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 (ak je uplatniteľná): http://www.indprop.gov.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)

OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR
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
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.
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

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.2)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Súťažný dialóg
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender
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IV.2.3)

IV.2.4)

Prihlasovacie meno: ak.kovacikova@gmail.com
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 3319
2013-3319
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 041-066092
z: 27.02.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
26.02.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.3)
VI.3.1)

OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Úprava
INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

VI.3.2)
VI.3.3)

V pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Časť: 1
Miesto, kde má byť text upravený: III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich
sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Namiesto: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. 4, resp. 5 zákona č. 25/2006 Z.
z. overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon),
ktorýmizáujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1
zákona.Záujemcazapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované v § 26 ods. 2zákona nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného
potvrdenia o jeho zapísanído zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona a potvrdenie Úradu nie staršie ako 3
mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1
písm. h) zákona. Vprípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa
požaduje preukázaniesplnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienkyúčasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú mázabezpečiť.
Viď: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. 4, resp. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.
overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon),
ktorýmizáujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť
predložením potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17.02.2013 na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predloží:a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu
podnikateľov,b) potvrdenie úradu nie staršie ako 3 mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, c)
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 preukázaniesplnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienkyúčasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú mázabezpečiť.
Časť: 2
Miesto, kde má byť text upravený: III.2.3) Technická spôsobilosť: Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Namiesto: Ad A) Zoznamom poskytnutých služieb musí záujemca preukázať, že za posledné 3 roky (2010, 2011, 2012)
poskytolslužby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky minimálne na 5 projektoch, pričomhodnotaposkytnutých služieb sumárne na týchto minimálne 5 projektoch bola najmenej 3 000 000,- eur bez DPH, hodnotaposkytnutých služieb aspoň 1 z týchto 5 projektov bola najmenej 500 000,- eur bez DPH, pričom minimálny
početužívateľov informačného systému, ktorý je/bol predmetom tohto projektu, je/bol obdobný ako predpokladaný
početužívateľov obstarávateľa a minimálne obdobie fungovania informačného systému, ktorý bol predmetom tohto
projektu vrutinnej prevádzke, je/bolo 1 rok a predmetom tohto projektu bola kumulatívne:a)centrálna evidencia alebo
centrálnyregister spĺňajúci podmienky legislatívy EÚ, b)automatizovaná výmena informácií s inými subjektmi vrátane
subjektov zozahraničia s využitím technológie webových služieb, c)rozsiahle spracovanie a centrálna konsolidácia dát a
ich štatistickáa reportingová prezentácia na báze tenkého klienta.Zoznamom poskytnutých služieb/dodaných tovarov
musí záujemcaďalej 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
inštalácieserverov a storage systémov), b)Sieťové systémy (dizajn, dodávka a inštalácia aktívnej sieťovej infraštruktúry
LAN/WANjednej LAN/WAN, vrátane monitoringu, zabezpečenia a správy siete), c)SW systémy (minimálne za
2/7

oblasťvirtualizačných riešení, systémy pre vysokú dostupnosť a zálohovanie),d)DB systémy (dodávka, inštalácia alebo
upgradea konfigurácia databázového softvéru).Nie každý z týchto minimálne 3 projektov sa musel týkať predmetov
projektovuvedených v písmenách a) až d) súčasne, z tohto zoznamu ale musí vyplývať, že tieto minimálne 3 projekty sa
týkalivšetkých oblastí uvedených v písmenách a) až d).Zo zoznamu poskytnutých služieb, predloženého záujemcom,
musívyplývať splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok účasti, a to tak po formálnej, ako aj
obsahovejstránke.Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa tohto bodu III.2.3) A) z
dôvodu, abyzáujemca preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných
služieb/tovarov, ako jepredmet zákazky a preukázal spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Cieľom týchto
podmienok je to, abyzáujemca dokumentoval projekty obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázal svoju
schopnosť dodaťtakýto rozsiahly projekt. Náročnosť tých podmienok vyplýva:-z predpokladaného rozsahu projektu;-z
rozsiahleho vývojanových 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 potrebymať best practises z implementácií a inštalácií takýchto rozsiahlych projektov.Cieľom verejného
obstarávateľa jeprecíznym, definovaním predpokladov eliminovať v maximálnej možnej miere riziká na strane záujemcu
a samozrejme ajna strane verejného obstarávateľa.Ad B) Zo záujemcom predložených dokladov musia byť zrejmé: údaje o vzdelaní aodbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za poskytnutie
služieb vo vzťahu kobstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže predložením
profesijnéhoživotopisu alebo ekvivalentným dokladom; - údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za
poskytnutieslužieb, čo záujemca u týchto osôb (kľúčových expertov) preukáže predložením profesijného životopisu
apotvrdeného/osvedčeného zoznamu projektov (referenciami), alebo ekvivalentnými dokladmi. Každý
záujemcompredložený profesijný životopis príslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta alebo ekvivalentný
doklad,podpísaný príslušným riadiacim zamestnancom a kľúčovým expertom, musí obsahovať minimálne: meno a
priezviskopríslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta, dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho
zamestnanca akľúčového experta, jazykové znalosti príslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta,
opis/zoznam odbornejpraxe (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 kpreukazovanej pozícii. Každý záujemcom predložený zoznam projektov alebo ekvivalentný doklad, ktorým
záujemcapreukazuje príslušnú prax jednotlivého kľúčového experta, musí byť potvrdený/osvedčený
odberateľom/objednávateľomslužieb, resp. zamestnávateľom a musí obsahovať:a) meno a priezvisko príslušného
kľúčového experta; b) názov a sídloodberateľa/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, názovzastávanej funkcie príslušného kľúčového experta;f) tel. č., e-mail, meno a
priezvisko zamestnancaodberateľa/objednávateľa, resp. zamestnávateľa, ktorý poskytoval služby na projekte, u ktorých
je možné si tieto údajeoveriť; 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 tejtopodmienky čestným vyhlásením kľúčového experta o pravdivosti uvádzaných údajov. V
takomto prípade je záujemcapovinný uviesť dôvody nepredloženia potvrdenia/osvedčenia. Záujemca vyššie uvedeným
spôsobom preukáže splnenienasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov č. 1 až č. 7:Expert č. 1
Projektový manažér1. minimálne5 rokov odbornej praxe v riadení projektov v oblasti informačných technológií, túto
podmienku účasti záujemca uexperta preukáže životopisom;2. minimálne 2 profesionálne praktické skúsenosti s
riadením projektov v pozíciiprojektový manažér v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu,
návrh a implementáciusoftvérového riešenia v procesnej automatizácii, v integrácii vnútorných informačných systémov a
elektronickej správydokumentov (Enterprise Content Management, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
zoznamomprojektov;3. získaný a platný certifikát (napr. PRINCE 2 min. úroveň foundation, IPMA min. úroveň C, PMI
min. PMP) naodbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne
uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
certifikátom;Expert č. 2Analytik1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti analýzy, podpory, prevádzky a
optimalizácie informačnýchsystémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže životopisom;2.minimálne 3
profesionálneychpraktickéých skúsenostií, zameraných zamerané na analýzu, návrh a implementáciu komplexného IS;
túto podmienkuúčasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;3.minimálne 2 profesionálne praktické
skúsenosti s aktívnouúčasťou v pozícii analytik na realizácii informačných systémov, a to v procesnej automatizácii, v
integrácii vnútornýchinformačných systémov a elektronickej správy dokumentov (Enterprise Content Management). túto
podmienku účastizáujemca u experta preukáže zoznamom projektov;4.získaný a platný certifikát OMG-Certified UML
(Unified ModelingLanguage) Professional Fundamental alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne
uznávanou akreditačnoua certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
certifikátom;Expert č. 3 vedúci SWvývoja1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu architektúry riešenia
informačných technológií a integrácieinformačných systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
životopisom;2.minimálne 3 profesionálnepraktické 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 oblastiintegračnej technológie alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný
medzinárodne uznávanou akreditačnou acertifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
certifikátom.Expert č. 4 technologickýdizajnér1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu architektúry riešenia
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informačných technológií a integrácieinformačných systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
životopisom;2.minimálne 3 profesionálnepraktické 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 technologickúplatformu 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, tútopodmienku účasti záujemca u experta preukáže
certifikátom..Expert č. 5 systémový administrátor1.minimálne 5 rokovodborných skúseností v oblasti systémovej
administrácie informačných systémov, túto podmienku účasti záujemca uexperta preukáže životopisom; 2.minimálne 3
profesionálne praktické skúsenosti v oblasti administrácie informačnýchsystémov, túto podmienku účasti záujemca u
experta preukáže zoznamom projektov;3.získaný a platný certifikát naadministráciu databázových riešení alebo
ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou acertifikačnou autoritou , túto podmienku
účasti záujemca u experta preukáže certifikátom.Expert č. 6 konzultant prebezpečnosť aplikačnej
infraštruktúry1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnejinfraštruktúry
informačných systémov v rozsahu poskytnutých služieb, túto podmienku účasti záujemca u expertapreukáže
životopisom; 2.minimálne 3 praktických skúseností v oblasti bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry
informačnýchsystémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;3.získaný a platný
certifikát oodbornej a technickej spôsobilosti CISSP alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne
uznávanouakreditačnou a certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže certifikátom;So
záujemcompredkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa §
28 zákonamusí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych
úrovne/úrovnípožadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa
týka osobyzáujemcu a ním ponúknutých kľúčových expertov.Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz
Európskejcentrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetný súťažný
dialóg nazverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním podmienok účasti podľa
tohtobodu III.2.3) B) skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet zákazky prostredníctvom expertov, ktorí
sabudú 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
Elektronickéslužby Úradu priemyselného vlastníctva SR, pretože záujemca musí preukázať, že má k dispozícii expertov,
ktorí sa budúpodieľať na dodaní predmetu zákazky a ktorí majú primerané praktické skúsenosti s realizáciou služieb
rovnakého alebopodobného charakteru ako je predmet zákazky a platné certifikáty preukazujúce ich odbornú
spôsobilosť vo svojomodbore. Požiadavky na:Experta č. 1 - projektový manažér - sú potrebné a primerané, pretože v
rámci dodania predmetuzákazky bude vytvorený projektový výbor zložený zo zástupcov verejného obstarávateľa a
záujemcu, ktorý bude riadiťdodávky predmetu zákazky. Taktiež bude potrebná rozsiahla koordinácia prác na strane
verejného obstarávateľa ako ajzáujemcu, zabezpečenie kvality, riadenie rizík. Hlboká znalosť metodiky a skúsenosti s
riadením bude potrebná aj kvôlizvládnutiu implementačnej fázy projektu.Experta č. 2 - analytik - sú potrebné a
primerané, pretože v rámci dodaniapredmetu zákazky bude spracovanie a úprava podrobnej analýzy procesov a
požiadaviek na IS a dokumentáciefunkčného 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 doprostredia 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 aupgrade IS verejného obstarávateľa vrátane kompletnej technologickej podpory
riešenia jej integrácie a následnejimplementácie.Experta č. 5. systémový administrátor - sú potrebné a primerané,
pretože v rámci dodania predmetuzákazky bude dodávaná nová infraštruktúra, ktorú bude potrebné integrovať na
existujúce IS verejnéhoobstarávateľa.Experta č. 6 - konzultant pre bezpečnosť aplikačnej infraštruktúry - sú potrebné a
primerané, pretože vrámci dodania predmetu zákazky bude potrebné navrhnúť a integrovať náročné bezpečnostné
požiadavky na aplikačnúčasť dodávaného riešenia v súlade so štandardami pre ISVS a požiadavkami úradu.Požadované
certifikáty vyplývajú zoštandardov pri analýze, vývoji a implementovaní takýchto rozsiahlych informačných systémov ako
aj zo štandardovverejného obstarávateľa a dodávok pre verejnú správu.Ad C) Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ
požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet zákazky v požadovanej
kvalite. Podmienkaúčasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je dodávka nového
informačného systému ÚPVSR a súvisiacich služieb a tovarov v rámci projektu Elektronické služby Úradu priemyselného
vlastníctva SR, pretožezáujemca musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri úprave, vývoji, nasadzovaní
a podpore prevádzkydodaného predmetu zákazky a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky.V prípade
záujemcu, ktorého tvorískupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia
podmienok účastitýkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcom za všetkých členov skupiny spoločne.
Záujemca môžena preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ichprávny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcťreálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornejspôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzokosoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú
spôsobilosť alebo odbornúspôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majúbyť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1písm. f) zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi
poskytnuté.
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Viď: Ad A) Zoznamom poskytnutých služieb musí záujemca preukázať, že za posledné 3 roky (2010, 2011, 2012)
poskytolslužby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky minimálne na 5 projektoch, pričomhodnotaposkytnutých služieb sumárne na týchto minimálne 5 projektoch bola najmenej 3 000 000,- eur bez DPH, hodnotaposkytnutých služieb aspoň 1 z týchto 5 projektov bola najmenej 500 000,- eur bez DPH, pričom minimálny
početužívateľov informačného systému, ktorý je/bol predmetom tohto projektu, je/bol obdobný ako predpokladaný
početužívateľov obstarávateľa a predmetom tohto projektu bola kumulatívne:a)centrálna evidencia alebo
centrálnyregister spĺňajúci podmienky legislatívy EÚ, b)automatizovaná výmena informácií s inými subjektmi vrátane
subjektov zozahraničia s využitím technológie webových služieb, c)rozsiahle spracovanie a centrálna konsolidácia dát a
ich štatistickáa reportingová prezentácia na báze tenkého klienta.Zoznamom poskytnutých služieb/dodaných tovarov
musí záujemcaďalej 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
inštalácieserverov a storage systémov), b)Sieťové systémy (dizajn, dodávka a inštalácia aktívnej sieťovej infraštruktúry
LAN/WANjednej LAN/WAN, vrátane monitoringu, zabezpečenia a správy siete), c)SW systémy (minimálne za
oblasťvirtualizačných riešení, systémy pre vysokú dostupnosť a zálohovanie),d)DB systémy (dodávka, inštalácia alebo
upgradea konfigurácia databázového softvéru).Nie každý z týchto minimálne 3 projektov sa musel týkať predmetov
projektovuvedených v písmenách a) až d) súčasne, z tohto zoznamu ale musí vyplývať, že tieto minimálne 3 projekty sa
týkalivšetkých oblastí uvedených v písmenách a) až d).Zo zoznamu poskytnutých služieb, predloženého záujemcom,
musívyplývať splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok účasti, a to tak po formálnej, ako aj
obsahovejstránke.Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa tohto bodu III.2.3) A) z
dôvodu, abyzáujemca preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných
služieb/tovarov, ako jepredmet zákazky a preukázal spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Cieľom týchto
podmienok je to, abyzáujemca dokumentoval projekty obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázal svoju
schopnosť dodaťtakýto rozsiahly projekt. Náročnosť tých podmienok vyplýva:-z predpokladaného rozsahu projektu;-z
rozsiahleho vývojanových 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 potrebymať best practises z implementácií a inštalácií takýchto rozsiahlych projektov.Cieľom verejného
obstarávateľa jeprecíznym, definovaním predpokladov eliminovať v maximálnej možnej miere riziká na strane záujemcu
a samozrejme ajna strane verejného obstarávateľa.Ad B) Zo záujemcom predložených dokladov musia byť zrejmé: údaje o vzdelaní aodbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za poskytnutie
služieb vo vzťahu kobstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže predložením
profesijnéhoživotopisu alebo ekvivalentným dokladom; - údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za
poskytnutieslužieb, čo záujemca u týchto osôb (kľúčových expertov) preukáže predložením profesijného životopisu
apotvrdeného/osvedčeného zoznamu projektov (referenciami), alebo ekvivalentnými dokladmi. Každý
záujemcompredložený profesijný životopis príslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta alebo ekvivalentný
doklad,podpísaný príslušným riadiacim zamestnancom a kľúčovým expertom, musí obsahovať minimálne: meno a
priezviskopríslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta, dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho
zamestnanca akľúčového experta, jazykové znalosti príslušného riadiaceho zamestnanca a kľúčového experta,
opis/zoznam odbornejpraxe (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 kpreukazovanej pozícii. Každý záujemcom predložený zoznam projektov alebo ekvivalentný doklad, ktorým
záujemcapreukazuje príslušnú prax jednotlivého kľúčového experta, musí byť potvrdený/osvedčený
odberateľom/objednávateľomslužieb, resp. zamestnávateľom a musí obsahovať:a) meno a priezvisko príslušného
kľúčového experta; b) názov a sídloodberateľa/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, názovzastávanej funkcie príslušného kľúčového experta;f) tel. č., e-mail, meno a
priezvisko zamestnancaodberateľa/objednávateľa, resp. zamestnávateľa, ktorý poskytoval služby na projekte, u ktorých
je možné si tieto údajeoveriť; 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 tejtopodmienky čestným vyhlásením kľúčového experta o pravdivosti uvádzaných údajov. V
takomto prípade je záujemcapovinný uviesť dôvody nepredloženia potvrdenia/osvedčenia. Záujemca vyššie uvedeným
spôsobom preukáže splnenienasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov č. 1 až č. 6:Expert č. 1
Projektový manažér1. minimálne5 rokov odbornej praxe v riadení projektov v oblasti informačných technológií, túto
podmienku účasti záujemca uexperta preukáže životopisom;2. minimálne 2 profesionálne praktické skúsenosti s
riadením projektov v pozíciiprojektový manažér v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu,
návrh a implementáciusoftvérového riešenia v procesnej automatizácii, v integrácii vnútorných informačných systémov a
elektronickej správydokumentov (Enterprise Content Management, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
zoznamomprojektov;3. získaný a platný certifikát (napr. PRINCE 2 min. úroveň foundation, IPMA min. úroveň C, PMI
min. PMP) naodbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne
uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
certifikátom;Expert č. 2Analytik1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti analýzy, podpory, prevádzky a
optimalizácie informačnýchsystémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže životopisom;2.minimálne 3
profesionálneychpraktickéých skúsenostií, zameraných zamerané na analýzu, návrh a implementáciu komplexného IS;
5/7

túto podmienkuúčasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;3.minimálne 2 profesionálne praktické
skúsenosti s aktívnouúčasťou v pozícii analytik na realizácii informačných systémov, a to v procesnej automatizácii, v
integrácii vnútornýchinformačných systémov a elektronickej správy dokumentov (Enterprise Content Management). túto
podmienku účastizáujemca u experta preukáže zoznamom projektov;4.získaný a platný certifikát OMG-Certified UML
(Unified ModelingLanguage) Professional Fundamental alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne
uznávanou akreditačnoua certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
certifikátom;Expert č. 3 vedúci SWvývoja1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu architektúry riešenia
informačných technológií a integrácieinformačných systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
životopisom;2.minimálne 3 profesionálnepraktické 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 oblastiintegračnej technológie alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný
medzinárodne uznávanou akreditačnou acertifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
certifikátom.Expert č. 4 technologickýdizajnér1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu architektúry riešenia
informačných technológií a integrácieinformačných systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
životopisom;2.minimálne 3 profesionálnepraktické 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 technologickúplatformu 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, tútopodmienku účasti záujemca u experta preukáže
certifikátom..Expert č. 5 systémový administrátor1.minimálne 5 rokovodborných skúseností v oblasti systémovej
administrácie informačných systémov, túto podmienku účasti záujemca uexperta preukáže životopisom; 2.minimálne 3
profesionálne praktické skúsenosti v oblasti administrácie informačnýchsystémov, túto podmienku účasti záujemca u
experta preukáže zoznamom projektov;3.získaný a platný certifikát naadministráciu databázových riešení alebo
ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou acertifikačnou autoritou , túto podmienku
účasti záujemca u experta preukáže certifikátom.Expert č. 6 konzultant prebezpečnosť aplikačnej
infraštruktúry1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti implementácie bezpečnosti aplikačnejinfraštruktúry
informačných systémov v rozsahu poskytnutých služieb, túto podmienku účasti záujemca u expertapreukáže
životopisom; 2.minimálne 3 praktických skúseností v oblasti bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry
informačnýchsystémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov;3.získaný a platný
certifikát oodbornej a technickej spôsobilosti CISSP alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne
uznávanouakreditačnou a certifikačnou autoritou, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže certifikátom;So
záujemcompredkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa §
28 zákonamusí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych
úrovne/úrovnípožadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa
týka osobyzáujemcu a ním ponúknutých kľúčových expertov.Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz
Európskejcentrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetný súťažný
dialóg nazverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním podmienok účasti podľa
tohtobodu III.2.3) B) skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet zákazky prostredníctvom expertov, ktorí
sabudú 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
Elektronickéslužby Úradu priemyselného vlastníctva SR, pretože záujemca musí preukázať, že má k dispozícii expertov,
ktorí sa budúpodieľať na dodaní predmetu zákazky a ktorí majú primerané praktické skúsenosti s realizáciou služieb
rovnakého alebopodobného charakteru ako je predmet zákazky a platné certifikáty preukazujúce ich odbornú
spôsobilosť vo svojomodbore. Požiadavky na:Experta č. 1 - projektový manažér - sú potrebné a primerané, pretože v
rámci dodania predmetuzákazky bude vytvorený projektový výbor zložený zo zástupcov verejného obstarávateľa a
záujemcu, ktorý bude riadiťdodávky predmetu zákazky. Taktiež bude potrebná rozsiahla koordinácia prác na strane
verejného obstarávateľa ako ajzáujemcu, zabezpečenie kvality, riadenie rizík. Hlboká znalosť metodiky a skúsenosti s
riadením bude potrebná aj kvôlizvládnutiu implementačnej fázy projektu.Experta č. 2 - analytik - sú potrebné a
primerané, pretože v rámci dodaniapredmetu zákazky bude spracovanie a úprava podrobnej analýzy procesov a
požiadaviek na IS a dokumentáciefunkčného 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 doprostredia 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 aupgrade IS verejného obstarávateľa vrátane kompletnej technologickej podpory
riešenia jej integrácie a následnejimplementácie.Experta č. 5. systémový administrátor - sú potrebné a primerané,
pretože v rámci dodania predmetuzákazky bude dodávaná nová infraštruktúra, ktorú bude potrebné integrovať na
existujúce IS verejnéhoobstarávateľa.Experta č. 6 - konzultant pre bezpečnosť aplikačnej infraštruktúry - sú potrebné a
primerané, pretože vrámci dodania predmetu zákazky bude potrebné navrhnúť a integrovať náročné bezpečnostné
požiadavky na aplikačnúčasť dodávaného riešenia v súlade so štandardami pre ISVS a požiadavkami úradu.Požadované
certifikáty vyplývajú zoštandardov pri analýze, vývoji a implementovaní takýchto rozsiahlych informačných systémov ako
aj zo štandardovverejného obstarávateľa a dodávok pre verejnú správu.Ad C) Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ
požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet zákazky v požadovanej
kvalite. Podmienkaúčasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je dodávka nového
informačného systému ÚPVSR a súvisiacich služieb a tovarov v rámci projektu Elektronické služby Úradu priemyselného
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vlastníctva SR, pretožezáujemca musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri úprave, vývoji, nasadzovaní
a podpore prevádzkydodaného predmetu zákazky a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky.V prípade
záujemcu, ktorého tvorískupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia
podmienok účastitýkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcom za všetkých členov skupiny spoločne.
Záujemca môžena preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ichprávny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcťreálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornejspôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzokosoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú
spôsobilosť alebo odbornúspôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majúbyť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1písm. f) zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi
poskytnuté.
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu
Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 08.03.2013
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