
Príloha č. 1 

Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky 

Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom 

obstarávaní“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
IČO: 686832 
IČDPH: SK2021056818 
Kontaktné údaje:  Martina Mihaliková 
   tel. č.: +4212/4854 1136 
   e-mail: martina.mihalikova@mhsr.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
 Nákup štatistického systému pre Windows 
 

3. Opis predmetu zákazky 

  Štatistický systém (najnovšia verzia ponúkaná na trhu) pre MS Windows je nástroj 
 predurčený na analýzu údajov formou štatistických procedúr. Systém by mal spĺňať 
 nasledovné podmienky: 

- priaznivé prostredie, užívateľsky orientované, práca je jednoduchá, intuitívna, klikacia 
(t.j. bez nevyhnutného používania príkazov programovacieho jazyka); 

- štatistický systém, umožní otváranie údajov rôznych formátov (napr. txt, csv, xls, 
dbase, sav, sas, staa...) pomocou ODBC aj z akýchkoľvek databáz (Access, Oracle, 
DB2), uloženie spracovaných údajov do viacerých formátov a databáz; 

- umožní bežné práce so súbormi a v nich uloženými dátami, napr. kódovanie 
meraní,agregáciu, prácu s duplicitami, chýbajúcimi údajmi, transformovanie, základné 
štatistické prehľady 

- porovnávať pomocou t-testov, ANOVA;  
- hľadať súvislostí pomocou korelácií a predpovedať pomocou regresnej analýzy, 
- robiť neparametrické testy, 
- faktorovú analýzu, 
- diskriminačnú analýzu, 
- zoskupovaciu analýzu, 
- analýzu reliability, 
- Monte Carlo simulácie predikcií pri neurčitých dátach mnohorozmerné škálovanie 

(ALSCAL, spracovávať viacnásobné odpovede v dotazníkoch a ďalšie); 
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- Grafické výstupy umožnia zobrazenie štatistických aj demografických charakteristík 
(prezentačná a interaktívna grafika), napr. teplotné grafy (heat maps), krabičkové 
(boxplot), zobrazenie štatistických výstupov v geografických regiónoch na mapách; 

- systém umožní vytvárať viacvrstvové pivotné tabuľky a OLAP kocky; 
- tabuľky a grafy vo výstupoch sú jednoducho editovateľné a exportujú sa do rôznych 

formátov; 
- systém umožní podmienené formátovanie buniek tabuliek automatická úprava 

výstupov; 
- možné ovládanie programu pomocou syntaxe, makier a skriptov v jazyku Python; 
- umožní exportovať do Wordu, Excelu, PowerPointu aj html; 
- práca s výstupmi je možná okrem PC aj na smartfónoch a tabletoch; 
- systém obsahuje nástroj na tvorbu viacrozmerných modelov založených na regresii 

(nelineárna, logistická, viacrozmerná  nelineárne regresné modely s okrajovými 
podmienkami dvojstupňová metóda najmenších štvorcov); 

- ďalej systém obsahuje komplexný nástroj na analýzu časových radov (ARIMA, 
exponenciálne vyhladzovanie, odhad regresného modelu).  

 

4. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania 
(CPV) 
Hlavný predmet obstarávania: CPV 48000000-8 Softvérové balíky a informačné 
systémy 
 

5. Množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:   7 000EUR bez DPH, t.j. 8 400 EUR s DPH 
 

6. Požadované doklady 
Doklad o oprávnení podnikať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
§ 26 ods. 1 písm. f). 
 

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti 
NIE 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 
NIE 
 

9. Miesto dodania predmetu zákazky 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
 

10. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky 



Kúpna zmluva a licenčná zmluva (návrh Kúpnej zmluvy a licenčnej zmluvy tvorí 
prílohu č. 3) 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú 
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet 
zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. 
 

12. Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa 13. 02. 2015 o 10:00 hod.  Ponuku 
uchádzača, predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ 
nebude akceptovať. 
Ponuku je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na adresu: 
martina.mihalikova@mhsr.sk. 

 
13. Obsah ponuky – záujemca predloží v elektronickej podobe: 

 
13.1.1 Vyplnený formulár – Návrh na plnenie kritérií - je uvedený v prílohe č. 2 

tejto žiadosti -  podpísaný, naskenovaný. Verejný obstarávateľ 
požaduje spolu s cenovou ponukou predložiť podrobný opis 
a technickú špecifikáciu ponúkaného štatistického softvéru, jeho 
modulov, verzie. 
 

13.1.2 Doklad o oprávnení podnikať  podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní § 26 ods. 1 písm. f) – aktuálny ku dňu predkladania ponuky, 
naskenovaný. 
Úspešný uchádzač predloží originál dokladu pred podpisom zmluvy. 

 

13.1.3 Vyplnený návrh Kúpnej zmluvy a licenčnej zmluvy - podpísaný, 
naskenovaný. 
 
 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena 
Najnižšia celková cena vrátane DPH. 
Celková najnižšia cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.  

 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

15.1 Verejný obstarávateľ označí cenovú ponuku s najnižšou cenou za úspešnú. 
15.2 Z tohto prieskumu trhu a vyhodnotenia cenových ponúk nevyplýva pre verejného 
obstarávateľa povinnosť uzavrieť zmluvu ( objednávku ). 
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15.3 Poskytnuté informácie – cenové ponuky verejný obstarávateľ nevráti 
uchádzačom a ostávajú v dokumentácii viažucej sa k postupu zadávania predmetnej 
zákazky. 
15.4 Verejný obstarávateľ zahrnie do vyhodnotenia doručené ponuky len za 
predpokladu, že ich obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v žiadosti 
o poskytnutie cenovej ponuky a boli doručené v lehote na predkladanie cenových 
ponúk.  
 

 


