
Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác  
na Ministerstve financií SR na rok 2011  

 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 

A k t u a l i z á c i a k 1. 9. 2011 
 

P.č. 
 

Názov predmetu zákazky 

 
Tovary/služby/ 
stavebné práce 

 
CPV* 

 

 
Predpokladaná  

hodnota zákazky  
v tis. eur bez DPH 

 

 
 
 

Zdroj 
financovania 

 
Predpokladaný 

termín 
zahájenia 

procesu VO 
 

 
 

Trvanie 
zmluvy/rámcovej 

dohody  
(v mesiacoch)  

 
 

1 2 3 4          6 
          

7 8 9 

 

 

NADLIMITNÉ ZÁKAZKY  
Odbor pre centrálne verejné obstarávanie 

1. Odborné poradenské sluţby sluţby 79410000-1  
kat. č. 11 

(príl. č. 2 zákona) 

- rozpočet 
ministerstva/z 

prostriedkov EÚ 

Postup 
zadávania 
zákazky 
zrušený 

36 

2. Elektronický kontraktačný systém sluţby 72000000-5 
kat. č. 11 

(príl. č. 2 zákona) 

- rozpočet 
ministerstva/z 

prostriedkov EÚ 

3 - 4. Q. 2011 48 

Odbor informatiky 

3. ISUF- podpora produktívnej prevádzky sluţby 72260000-5  
kat. č. 7 

(príl. č. 2 zákona) 

2 575 rozpočet 
ministerstva/z 

prostriedkov EÚ  

september 
2011 

36 

4. Poskytovanie aplikačnej podpory 
a realizácia zmien pre systém integračnej 
platformy SAP PI 

sluţby 72250000-2  
72262000-9 

kat. č. 7 
(príl. č. 2 zákona)  

535  rozpočet ministerstva Verejné 
obstarávanie je 

vyhlásené 

36 

5. RIS – rozvoj rozpočtového informačného 
systému na roky 2012 - 2014 

sluţby 72260000-5  
kat. č. 7 

(príl. č. 2 zákona) 

10 600 rozpočet ministerstva september 
2011 

36 

6. Aplikačná podpora  MIS, ITIM a TSM sluţby 72260000-5 
kat. č. 7 

(príl. č. 2 zákona) 

360 rozpočet ministerstva Verejné 
obstarávanie je 

ukončené 

36 

7. Údrţba Oracle licencií sluţby 72267100-0 
kat. č. 7 

(príl. č. 2 zákona) 

680 rozpočet ministerstva september 
2011 

12 
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P.č. 
 

Názov predmetu zákazky 

 
Tovary/služby/ 
stavebné práce 

 
CPV* 

 

 
Predpokladaná  

hodnota zákazky  
v tis. eur bez DPH 

 

 
 
 

Zdroj 
financovania 

 
Predpokladaný 

termín 
zahájenia 

procesu VO 
 

 
 

Trvanie 
zmluvy/rámcovej 

dohody  
(v mesiacoch)  

 
 

1 2 3 4          6 
          

7 8 9 

 

 
8. Aplikačná podpora pre Projektovú 

kanceláriu a realizácia zmien 
sluţby 72260000-5  

kat. č. 7 
(príl. č. 2 zákona) 

 

130  rozpočet ministerstva Verejné 
obstarávanie je 

vyhlásené 

12 

9. Nákup softvérových licencií HP Service 
Manager v 9.2  pre potreby projektu ITSM2, 
pre organizácie rezortu  Ministerstva financií 
SR s jednoročnou štandardnou technickou 
podporou. 
 

tovar 48000000-8 
 

600 rozpočet ministerstva 3. Q 2011 12 

10. Obnova HW infraštruktúry dátovej sály MF 
SR 

tovar 

30211200-3 
 

 

Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér) 

 

420 rozpočet ministerstva 3. Q 2011 24 

11. DKS – dokumentačný systém *** tovar/sluţby 48000000-8 
72263000-6 

kat. č. 7 
(príl. č. 2 zákona) 

6 000 rozpočet ministerstva 3. Q 2011 36 

Sekcia správy majetku a služieb 

12. Polygrafické sluţby sluţba 79810000-5 
kat. č. 15 

(príl. č. 2 zákona) 
 

370 rozpočet ministerstva 3.-4. Q. 2011 24 

13. Dodávka originálnych náplní do tlačiarní 
k osobným počítačom 

tovar 30237310-5 290 rozpočet ministerstva 3.-4. Q. 2011 24 
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7 8 9 

 

 
Sekcia štátneho výkazníctva 

14. Audit konsolidovanej účtovnej závierky 
účtovných jednotiek štátnej správy 
a konsolidovanej závierky ústrednej správy 
 

sluţby 79212000-3 
kat. č. 9 

(príl. č. 2 zákona) 

5 000 VPS 3. Q. 2011 36  

15. Zabezpečenie poskytovania Aplikačnej 
podpory pre Informačný systém Jednotného 
účtovníctva štátu 

sluţby 72260000-5 
kat. č. 7 

(príl. č. 2 zákona) 

3 362 rozpočet ministerstva 3. Q. 2011 48  

Sekcia auditu a kontroly 

16. Výkon auditov v rámci Nórskeho finančného 
mechanizmu a EHP 

sluţby 79212000-3 
Kat.č.9 

(príl.č.2 zákona) 
 

590 Z prostriedkov EHP a 
NFM 

3 -4.Q.2011 60 

17. Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov 
pre orgán auditu v rámci programového 
obdobia 2007-2013 

sluţby 79212000-3 
Kat.č.9 

(príl.č.2 zákona) 

1 700 Operačný program - 
Technická pomoc 

 

september 
2011 

48 

Sekcia informatizácie spoločnosti 
18. Analytické a podporné sluţby pre 

programové riadenie Operačného programu 
Informatizácie spoločnosti 

sluţby 71620000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona) 

450 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti- 

Technická pomoc 

jún-december 
2011 

36 

19. Ad hoc hodnotenia Operačného programu 
Informatizácie spoločnosti 

sluţby 71620000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona) 

400 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti – 

Technická pomoc 
 

jún-december 
2011 

36 
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hodnota zákazky  
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zahájenia 

procesu VO 
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(v mesiacoch)  

 
 

1 2 3 4          6 
          

7 8 9 

 

 
20. Konsolidácia elektronických sluţieb OPIS sluţby 72210000-0 

kat. č. 12 
(príl. č. 2 zákona 

200  Operačný program 
Informatizácie 

spoločnosti 

október  2011  36 

21. Publicita a komunikačná stratégia 
Operačného programu Informatizáciu 
spoločnosti 

sluţby 79341000-6 
kat. č. 13 

(príl. č. 2 zákona) 

1 500 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti -  

Technická pomoc 

október 2011 36 

22. Projektový manaţment projektu UPVS sluţby 71620000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 
 

750 Operačný program 
Informatizácie 

spoločnosti 

september 
2011 

36 

23. Analýzy a návrh riešenia projektu UPVS sluţby 71620000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 

1 980 Operačný program 
Informatizácie 

spoločnosti 

september 
2011 

12 

24. Projektový manaţment projektu DCOM sluţby 72210000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 

750 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti 

september  
2011  

36 

25. Analýza a návrh riešenia projektu DCOM sluţby 72210000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 

2 200 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti 

september  
2011  

12 

26. Projektový manaţment Bezpečnostného 
projektu eGovernmentu 

sluţby 72210000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 

75 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti 

august  2011  24 

27. Odborné sluţby Bezpečnostného projektu 
eGovernmentu 

sluţby 72210000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 

1 450 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti 

august  2011  24 
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zahájenia 

procesu VO 
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(v mesiacoch)  

 
 

1 2 3 4          6 
          

7 8 9 

 

 
28. Projektový manaţment projektu Meta IS sluţby 72210000-0 

kat. č. 12 
(príl. č. 2 zákona 

 

90 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti 

september  
2011  

36 

29. Analýzy pre RŢS  – projekt Meta IS sluţby 72210000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 
 

750 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti 

august  2011  24 

30. Úprava / vybudovanie MetaIS  – projekt 
Meta IS 

sluţby 72210000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 
 

300 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti 

august  2011  24 

31. Sluţby budovania IT Governance – projekt 
Meta IS 
 

sluţby 72210000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 
 

600 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti 

august  2011  24 

32. Vybudovanie Registra registrov – projekt 
Meta IS 

sluţby 72210000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 
 

1 200 Operačný program 
Informatizácie 
spoločnosti 

august  2011  24 

33. Pilotný projekt vzdelávania v IB Sluţby 71620000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 

350 rozpočet ministerstva   Verejné 
obstarávanie je 

vyhlásené 

24 

34. Vzdelávanie IB pre VS Sluţby 71620000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 
 

850 rozpočet ministerstva   november-
december 2011 

36 
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hodnota zákazky  
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Predpokladaný 
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zahájenia 

procesu VO 
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zmluvy/rámcovej 

dohody  
(v mesiacoch)  

 
 

1 2 3 4          6 
          

7 8 9 

 

 

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY 

Kancelária ministra 

1. Mediálne informačné sluţby sluţby 92400000-5 
kat. č. 27 

(príl. č. 3 zákona) 

90 rozpočet ministerstva   september 
2011 

24 

2. Technická podpora prevádzky APV PUZUV 
 

sluţby 72211000-7 
kategória č. 7 

(príl. č.2 zákona) 
 

100 rozpočet ministerstva 4.Q.2011 48 

Inštitút finančnej politiky 

3. Model financovania školstva, zdravotníctva, 
dlhodobej starostlivosti a nezamestnanosti 

sluţby 72212460-1 90 rozpočet ministerstva 4. Q. 2011 12 

Osobný úrad 

4. “Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie 
zručností a vedomostí zamestnancov MF 
SR“ 
Vzdelávanie v anglickom jazyku 
 

sluţby 80580000-3 
kat. č. 24 

(príl. č. 3 zákona) 
 

102 z prostriedkov EÚ - 
ESF 

3. Q 2011 27 

5. “Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie 
zručností a vedomostí zamestnancov MF 
SR“ „Vzdelávanie v  mäkkých zručnostiach 

sluţby 80570000-0 
kat. č. 24 

(príl. č. 3 zákona) 

63 z prostriedkov EÚ - 
ESF 

3. Q 2011 27 

Odbor informatiky 

6. CEDIS - podpora produktívnej prevádzky 
CEDIS na rok 2011 

sluţby 72260000-5  
kat. č. 7 

(príl. č. 2 zákona) 

106 rozpočet 
ministerstva/z 

prostriedkov EÚ 

Verejné 
obstarávanie je 

ukončené 

12 



Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác  
na Ministerstve financií SR na rok 2011  
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Názov predmetu zákazky 

 
Tovary/služby/ 
stavebné práce 

 
CPV* 

 

 
Predpokladaná  

hodnota zákazky  
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Zdroj 
financovania 

 
Predpokladaný 

termín 
zahájenia 

procesu VO 
 

 
 

Trvanie 
zmluvy/rámcovej 

dohody  
(v mesiacoch)  

 
 

1 2 3 4          6 
          

7 8 9 

 

 
7. Passport Advantage renewal - obnova 

základnej licenčnej softvérovej podpory pre 
produkty IBM 

sluţby 72267100-0 
kat. č. 27 

(príl. č. 2 zákona) 

90 rozpočet ministerstva Verejné 
obstarávanie je 

ukončené 

12 

8. Technická podpora internet STP MIllenium 
Care 
 
 

sluţby 72260000-5 
kat. č. 7 

(príl. č. 2 zákona)  

86 rozpočet ministerstva september 
2011 

24 

9. Technická podpora intranet STP Millenium 
Care 
 

sluţby 72260000-5 
kat. č. 7  

(príl. č. 2 zákona) 
 

65 rozpočet ministerstva september 
2011 

24 

10. Centrálna archivácia emailovej komunikácie tovar 48782000-3 42 rozpočet ministerstva september 
2011 

12 

11. Pozáručný servis technologických zariadení sluţby 
 

50312600-1  
kat. č. 1 

(príl. č. 2 zákona) 
 

120 rozpočet ministerstva 3.-4. Q. 2011 48 

Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí 
12. Výučba anglického jazyka pre 

zamestnancov certifikačného orgánu 
v súvislosti s implementáciou ŠF a KF 
 

sluţby 80428000-0 
kat. č. 24 

93 z prostriedkov EÚ 
Operačný program – 

Technická pomoc 

Verejné 
obstarávanie je 

vyhlásené 

51 

Sekcia auditu a kontroly 

13. Výkon vládnych auditov v oblasti finančných 
nástrojov zahraničnej pomoci 

sluţby 79212000-3 
kat. č. 9 

(príl. č. 2 zákona) 

84 z prostriedkov EÚ 3. - 4. . Q. 2011 6 
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P.č. 
 

Názov predmetu zákazky 

 
Tovary/služby/ 
stavebné práce 

 
CPV* 

 

 
Predpokladaná  

hodnota zákazky  
v tis. eur bez DPH 

 

 
 
 

Zdroj 
financovania 

 
Predpokladaný 

termín 
zahájenia 

procesu VO 
 

 
 

Trvanie 
zmluvy/rámcovej 

dohody  
(v mesiacoch)  

 
 

1 2 3 4          6 
          

7 8 9 

 

 
Sekcia informatizácie spoločnosti 
14. Aktualizácia a publikovanie obsahu na 

ÚPVS 
sluţby 71620000-0 

kat. č. 12 
(príl. č. 2 zákona 

 

50 rozpočet ministerstva   september 
2011 

12 

15. Redizajn, úpravy a propagácia ÚPVS sluţby 71620000-0 
kat. č. 12 

(príl. č. 2 zákona 

50 rozpočet ministerstva/  september 
2011 

max 12 

16. Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie 
sluţby 

sluţby 80400000-8 
kat. č. 24 

(príl. č. 3 zákona) 
 

100 z prostriedkov EÚ september 
2011 

24 

PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY 

Odbor informatiky 

1. Aplikačná podpora pre Správu registratúry a 
Golem 

sluţby 72260000-5  
kat. č. 7 

(príl. č. 2 zákona) 

35 rozpočet ministerstva 3.Q. 2011 12 

2. Bezpečnostná politika úradu MF SR sluţby 79417000-0 30 rozpočet ministerstva 3. Q 2011 4 
 

Sekcia správy majetku a služieb 

 
3. 

Rekonštrukcia vodovodných  
a kanalizačných stúpačiek, vrátane výmeny 
obkladov a dlaţieb 

stavebné práce 45332200-5 140 rozpočet ministerstva júl/august 2011 6 

4. 
 

Rekonštrukcia archívu - zavĺhanie muriva 
sanácia oprava havarijného stavu 
 

stavebné práce 45320000-6 70 rozpočet ministerstva 

Verejné 
obstarávanie je 

vyhlásené 
4 
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v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
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P.č. 
 

Názov predmetu zákazky 

 
Tovary/služby/ 
stavebné práce 

 
CPV* 

 

 
Predpokladaná  

hodnota zákazky  
v tis. eur bez DPH 

 

 
 
 

Zdroj 
financovania 

 
Predpokladaný 

termín 
zahájenia 

procesu VO 
 

 
 

Trvanie 
zmluvy/rámcovej 

dohody  
(v mesiacoch)  

 
 

1 2 3 4          6 
          

7 8 9 

 

 
5. Rekonštrukcia strechy MF SR stavebné práce 45261910-6 144 rozpočet ministerstva september 6 

 
* CPV – Spoločný slovník obstarávania, podľa ktorého sa zatrieďuje predmet zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách (Kategória služby – podľa prílohy č. 2 alebo č. 3 zákona ) 
*** centrálne verejné obstarávanie pre MF SR a organizácie jeho rezortu (podľa ich aktuálnych potrieb 


