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Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií – „odpoveď“ 
 
Dňa 12.11.2020 bola Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len 
„ministerstvo“) doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona                           
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o slobode informácií“), ktorou ste žiadali sprístupniť informácie: 

- „Pre obstaravanie "Centrálne obstarávanie licencií a licenčnej podpory pre 
vybrané služby PaaS vládneho cloudu" https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
zakaziek/detail/427465 ziadam uviest: - sposob akym bola vypocitana predbezna 
hodnota zakazky - v pripade, ze bola PHZ urcena prieskumom trhu ziadam 
zaslanie zoznamu oslovenych subjektov a ich odpovede vratane vsetkych priloh.“ 

Ministerstvo ako povinná osoba si Vás dovoľuje informovať, že postupom podľa               
§ 18 ods. 1 zákona o slobode informácií Vám v plnom rozsahu sprístupňuje 
nasledovné informácie:  

 
Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Centrálne obstarávanie licencií a licenčnej 
podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu“ (ďalej len „zákazka“), vyhlásenom 
verejným obstarávateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v Úradnom vestníku Európskej 
únie dňa 30.10.2020 pod zn. 2020/S 212-518340 a vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 231/2020 dňa 02.11.2020 pod zn. 40675 – MSS, bola predpokladaná hodnota zákazky 
určená podľa ustanovenia § 6 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), 
ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas 
platnosti rámcovej dohody. 
 
Odôvodnenie určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 ods. 10 ZVO: Verejný 
obstarávateľ vyhlasuje a riadi zákazku ako centrálna obstarávacia organizácia podľa                  
§ 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v súlade s jeho štatútom, podľa ktorého vykonáva 
centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní v oblasti informačno-komunikačných 
technológií. Verejný obstarávateľ obstaráva zákazku pre viacerých verejných 
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obstarávateľov (orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy), ktorých v súlade                 
s § 15 ods. 6 ZVO identifikoval nasledovne: 
a) verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO 
b) verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 
c) verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. c) ZVO 
d) verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 
 
Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky vychádzal verejný obstarávateľ                                
z požiadaviek jednotlivých orgánov verejnej moci (orgány štátnej správy, orgány územnej 
samosprávy), ktoré predložili na schválenie národné a dopytové projekty. Príslušné 
orgány verejnej moci na základe žiadosti verejného obstarávateľa predložili požiadavky 
na typ balíka licencií, ich počet, pričom pri určení ceny vychádzali z aktuálneho cenníka 
licencií TALEND. Verejný obstarávateľ teda neoslovoval priamo hospodárske subjekty  
so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky, ale vychádzal z informácií od jednotlivých 
orgánov verejnej moci, pre ktoré bude centrálne verejné obstarávanie vyhlásené 
a v prípade svojich požiadaviek rovnako vychádzal z aktuálneho cenníka licencií 
TALEND. Keďže výsledkom zadávania zákazky bude uzatvorenie centrálnej rámcovej 
dohody pre potreby verejného obstarávateľa a orgánov verejnej moci, určil verejný 
obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 6 ods. 10 ZVO ako maximálnu 
predpokladanú hodnotu všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti 
rámcovej dohody, čo je plne legitímny spôsob kalkulácie predpokladanej hodnoty 
zákazky. 
 
Záver: Predpokladaná hodnota zákazky nebola určená prieskumom trhu (teda podľa § 6 
ods. 1), ale určením maximálneho rozsahu na základe požiadaviek orgánov verenej moci, 
pre ktoré bude centrálne VO určené (čiže PHZ bola určená ako maximálny rozsah 
rámcovej dohody, teda podľa § 6 ods. 10). 
 

Predmetné sprístupnenie Vám ministerstvo ako povinná osoba podľa zákona o slobode 

informácií zasiela v zmysle Vašej požiadavky na spôsob sprístupnenia informácií na 

Vami uvedenú e-mailovú adresu. 

 
S pozdravom 

 
Mgr. Michal Dyttert, v.r. 
    poverený riadením 

 
 

 

mailto:info@vicepremier.gov.sk
http://www.vicepremier.gov.sk/

