
 

 
 

 

 

Záznam z prípravných trhových konzultácií 
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Organizačný útvar: Odbor verejného obstarávania, Oddelenie pre správu licencií a 

centralizované obstarávanie IT komodít 

Sídlo: Štefánikova 15 

811 05 Bratislava  

IČO: 50349287 

DIČ: 2120287004 

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Hudec, Mgr. Melinda Vargová. Ing. Igor Hladík  

Tel.: +421 2 2092 8102;  +421 2 2092 8188; +421 2 2092 8230 

E-mail: branislav.hudec@ vicepremier.gov.sk; melinda.vargova@vicepremier.gov.sk; 

igor.hladik@vicepremier.gov.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mirri.gov.sk  

 

2. Názov zákazky:  

„Centrálna rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, a produktov 

SAP a služieb s nimi súvisiacich“          

                                                                                                                                 

3. Spôsob vykonania a priebeh prípravných trhových konzultácií:  

Prípravné trhové konzultácie boli verejným obstarávateľom iniciované zaslaním písomnej 

žiadosti o účasť na prípravných trhových konzultáciách účastníkovi trhu číslo 8 (ďalej len 

„UT8“) v súvislosti s pripravovaným centrálnym verejným obstarávaním s cieľom 

identifikovať štátom ovládané osoby využívajúce produkty a služby SAP, stanoviť 

predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah softvérových produktov, ich licenčných modelov, 

objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie 

v opise predmetu zákazky, ďalej stanoviť také podmienky účasti pre záujemcov, aby sa 

plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet záujemcov a tým boli dodržané 

princípy verejného obstarávania. Za účelom účasti na prípravných trhových konzultáciách boli 

oslovení aj zástupcovia rezortov, u ktorých sa predpokladá, že budú oprávnené čerpať 

z rámcovej dohody, a to zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR, 

Ministerstva obrany SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to z dôvodu ich 

aktuálneho a budúceho odhadovaného rozsahu využívaných produktov a služieb SAP. 

 

Prílohou zaslanej žiadosti zo dňa 02.02.2021 bol návrh priebehu prípravných trhových 

konzultácií (ďalej len „Oznámenie“). Uvedené dokumenty tvoria prílohu tohto záznamu 

z prípravných trhových konzultácií.  

 

Primárnym cieľom úvodného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.02.2021 od 11:00 do 13:00 

hod., s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia súvisiace s pandémiou 

koronavírusu COVID-19, online prostredníctvom aplikácie MS Teams za účasti zástupcov UT8 

a zástupcov rezortov Ministerstva financií SR,  Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR 

a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  bola úvodná prezentácia, predmetom 

ktorej bolo predstavenie produktov a služieb SAP spolu s prehľadom hlavných oblastí využitia 

SAP produktov a služieb a prehľad hlavných oblastí využitia príslušných produktov a služieb 
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SAP. Predmetná prezentácia tvorí rovnako prílohu tohto záznamu z prípravných trhových 

konzultácií. Následne sa účastníci prípravných trhových konzultácií dohodli na potvrdení 

kontaktných osôb na účely ostatnej komunikácie k prípravným trhovým konzultáciám.  

 

Vo vzťahu k zaslanému návrhu priebehu prípravných trhových konzultácií sa účastníci 

stretnutia dohodli na doplnení ostatných skutočností, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

prípravných trhových konzultácií, a to nasledovne: 

 

 k bodu e) Oznámenia bola vznesená požiadavka na zástupcov UT8, okrem už uvedenej 

požiadavky predložiť prehľad mapovania licencií navrhnúť aj možnosti riešenia v 

prípade zistenia nadlicencovanosti (napríklad hodnotová zámena),  

 vypracovať návrhy licenčných modelov tak aby spĺňali  požiadavky verejného 

obstarávateľa a kľúčových používateľov: 

 Vzťah PSLE a Premium Engagements/SAP MaxAttention 

 Možnosti rámcového čerpania služieb 

 Možnosti kombinácie direct a indirect supportov 

 Analýza v prípade otvorenej súťaže. 

 Návrh procesu migrácie aktuálnych dodávateľských zmlúv do centrálnej zmluvy, 

ako aj 

 vypracovať návrh možnosti migrácie informačných systémov do vládneho cloudu 

v rámci využitia certifikovaných cloudových služieb. 

 

Predmetné návrhy na doplnenie boli zo strany účastníkov prípravných trhových konzultácií 

akceptované. 

 

Prípadný harmonogram predloženia ostatných informácií, príp. dokumentov v zmysle zaslanej 

informácie k prípravným trhovým konzultáciám (viď príloha č. 1 tohto záznamu) bude 

predmetom ďalších stretnutí.  

  

Predpokladaný termín ďalšieho stretnutia k prípravným trhovým konzultáciám je plánovaný na 

marec 2021. 

 

Na predmetnom stretnutí sa plánujú prerokovať podmienky a bližšie informácie k spolupráci 

medzi verejným obstarávateľom a spoločnosťou SAP Slovensko, spol. s r. o. ako aj možnosti 

hľadania takej produktovej skupiny, resp. kombinácie, ktorá zabezpečí pre verejných 

obstarávateľov pripojených k centrálnej rámcovej dohode čo najlepšie podmienky pri 

využívané produktov a služieb SAP.  

 

 

Prílohy:  

1. Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácii 

2. Úvodná prezentácia v slovenskom jazyku  

 


