
 

  

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 „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) 
Organizačný útvar: Odbor verejného obstarávania,  
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava  
IČO: 50349287  
DIČ: 2120287004  
Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Hudec, Mgr. Martin Nociar 
Tel.: +421 2 2092 8102;  +421 2 2092 8195 
E-mail: branislav.hudec@mirri.gov.sk; martin.nociar@mirri.gov.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mirri.gov.sk 

 

2. Identifikácia účastníka prípravných trhových konzultácií: 
Pre účely záznamu z prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“), ktorý je publikovaný na 
webovom sídle verejného obstarávateľa, je identifikácia účastníkov trhu anonymizovaná. 
Verejný obstarávateľ eviduje zoznam účastníkov PTK ako súčasť kompletnej dokumentácie 
k postupu zadávania zákazky. 

 
3. Názov zákazky:  
„Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia“ 
 
4. Spôsob vykonania a priebeh prípravných trhových konzultácií:  

Prípravné trhové konzultácie boli iniciované e-mailovým oslovením deviatich potenciálnych 

poskytovateľov predmetu zákazky za účelom možného doplnenia opisu predmetu zákazky. 

Prílohou zaslaného e-mailu zo dňa 25.11.2021 bolo Oznámenie o začatí prípravných trhových 

konzultácií, príloha č. 1 Formulár na prihlásenie sa do PTK, príloha č. 2 Okruh otázok PTK, príloha 

č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky. Lehota na prihlásenie sa do PTK a zároveň lehota na zaslanie 

odpovedí na otázky uvedené v prílohe č. 2 bola do 5.11.2021 do 16:00 hod. Lehota bola následne 

predĺžená do 3.12.2021 do 16:00 hod. Prípravné trhové konzultácie prebehli výlučne mailovou 

komunikáciou - zaslaním odpovedí/vyjadrení od účastníkov na otázky uvedené v prílohe č.2. 

V stanovenej lehote boli verejnému obstarávateľovi doručené vyjadrenia od troch oslovených 

potenciálnych poskytovateľov predmetu zákazky, ktorí k zaslaným otázkam uvideli nasledujúce 

odpovede. 

 
5. Odpovede na otázky uvedené v prílohe č.2: 
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1. Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 3 - Návrh opisu predmetu zákazky), ktorý poskytol 
verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného definovania 
predmetu zákazky, požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, 
ktorý bude umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky?   
Ak nie, prosím, uveďte dôvody a konkrétne návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky, resp. 
identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je možné predložiť 
kvalifikovanú ponuku. 

Účastník č.1:   
Na základe poskytnutých údajov obstarávateľ aktuálne už prevádzkuje systém na správu 
uvedených objektov. Tam kde sa jedná o zmenu v existujúcom systéme nie je jasné ako sú - do 
akej miery (užívateľské funkcie, funkcionalita , biznis proces) splnené požiadavky aktuálne. To 
má dopad na veľkú variabilitu v uvažovanom riešení. 
Napríklad existujúci portál má byť nahradený, nové komponenty majú byť do neho integrované, 
alebo sa jedná a vývoj v rámci uvedeného portálu? Podobne existujúce registre/číselníky. 
V dokumente „Príloha č. 3 opis predmetu zákazky.docx“ opisuje problémy s existujúcim riešením 
a potrebu úpravy existujúceho riešenia, avšak pre niektoré oblasti nie je zrejmé či sa 
požaduje reimplementácia, alebo úprava existujúceho riešenia.  
Účastník č.2:  
 Nie, dokument nie je možné považovať za dostatočný, hlavne z pohľadu ak majú byť pri 
verejnom obstarávaní zachované princípy hospodárnosti a efektívnosti v zmysle §10 odsek 2 
zák. 343/2015. 

• Z dokumentu nie je zrejmý obsah predmetu zákazky. Nie je zrejmé, či zákazník požaduje : 
a. Vytvoriť nové riešenie MetaIS, 
b. konsolidovať dáta existujúceho riešenia, 
c. alebo zachovať existujúce riešenie MetaIS ktoré bude doplnené o nové komponenty, moduly a 

integračné väzby medzi nimi 
• V kapitole 4.1 sú uvedené KPI pre hodnotenie, kde nie je zrejmé či sú to KPI pre dodávateľa 

alebo obstarávateľa. 
a) A1 definuje KPI pre implementáciu procesov manažmentu údajov, kde ďalej v dokumente nie je 

popísaný žiadny z týchto procesov. 
b) A2 popisuje KPI čistenia údajov, kde ďalej v dokumente nie je popísané akým spôsobom bude 

prebiehať čistenie údajov a či za čistenie údajov je zodpovedný obstarávateľ alebo dodávateľ. 
c) A5 KPI pre jedenkrát a dosť definuje v budúcom stave 12 optimalizovaných agiend, kde tieto 

agendy verejnej správy v rámci opis predmetu zákazky, nie sú vymenované a nie je ani 
špecifikované akým spôsobom sa optimalizácia má dosiahnuť a v akom rozsahu je táto 
optimalizácia predmetom zákazky . 

d) A5 KPI pre publikovanie datasetov – dokument uvádza počet 25 nových datasetov, tieto však v 
dokumente následne nie sú spomínané. V ŠU sú uvedené len všeobecné názvy objektov 
evidencie ktoré majú byť datasetom a je ich 24. Avšak niekde nie  
je popísaný rozsah týchto datasetov, a nie je zrejmé či tieto údaje sú súčasťou už niektorého 
existujúceho ISVS napr. údaje o monitoringy, výkonnosti IKT a iné. 

• Z návrhu „logickej“ architektúry nie je zrejmé akým spôsobom bude nový informačný systém 
osadený do landscapu informačných systémov zákazníka, ako aj celkovej enterprise 
architektúry. 

• Logická architektúra definuje v zmysle legendy informačné systémy, ktoré majú podliehať 
zmene, avšak z modelu nie je zrejmé, úpravy ktorých IS VS sú predmetom tohto projektu. Z 
logickej architektúry vyplýva že predmetom zmeny sú aj ISVS UPVS, CSRU, data.gov.sk, MEF. 



 

  

Zároveň scopom projektu má byť dodanie komponentov ITAM, PRUD, Dátový model, API GW a 
CES. 

• V logickej architektúre je uvedený IAM (SSO) ako existujúci komponent bez zmien, avšak vo 
funkčných požiadavkách sú definované práve požiadavky na tento systém. Takisto v SU, nie sú 
definované žiadne požadované zmeny tohto komponentu. 

• V Kapitole 5.1 odrážka „Novovznikajúce/optimalizované evidencia:“ hovorí o komponentoch 
riešenie ktoré podliehajú zmene a ktoré sú nové, avšak v rámci opisu predmetu zákazky nie je 
definovaný as-is stav a nie je popísaný ani to-be stav a taktiež nie je zrejmé akej rozsiahlej zmene 
tieto komponenty podliehajú. Zároveň ani v dokument s požiadavkami sme neidentifikovali 
žiadne požiadavky, ktoré by prislúchali k týmto komponentom. 

• Kapitola 5.5 definuje požiadavky „5.5 Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb “, avšak 
vzhľadom na to, že z opisu predmetu zákazky nie je zrejmé akým spôsobom a kde bude 
prevádzkovaný systém a aké budú k dispozícii HW a SW prostriedky, nie je možné určiť 
relevantnosť týchto požiadaviek. 

• Kapitola obsahujúca všeobecné požiadavky, z nášho pohľadu obsahuje duplicitné a nejasné 
požiadavky ako viackrát opakujúce sa UX/UI a podobne. Takisto z nášho pohľadu obsahuje aj 
požiadavky, ktoré by mali byť smerované na obstarávateľa. 

• Vzhľadom na opis predmetu zákazky a bez ohľadu na to, ktoré komponenty budú budované ako 
nové a ktoré len rozšírením existujúcich, sa nám v dokumente nepodarilo identifikovať 
požiadavky na migráciu existujúcich dát. Takisto v rámci harmonogramu sme neidentifikovali 
fázy, v rámci ktorých by mala prebiehať migrácia a čistenie dát. 
Účastník č.3:   
Áno. 

2. Považuje účastník PTK dokument (Príloha k opisu zákazky - Katalóg požiadaviek), ktorý poskytol 
verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného definovania, 
požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, ktorý bude 
umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky?   
Ak nie, prosím, uveďte dôvody a konkrétne návrhy na doplnenie/úpravu katalógu požiadaviek, 
resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je možné predložiť 
kvalifikovanú ponuku.  

Účastník č.1:   
Uvedený zoznam požiadaviek je možné použiť na predloženie ponuky. Niektoré požiadavky 
odporúčame doplniť pre spresnenie ponuky. Niektoré požiadavky sú formulované veľmi 
všeobecne a spôsob ich riešenia nemusí byť adresný z pohľadu dodávateľa. Viď otázky/odpovede 
nižšie. 
Účastník č.2:  
Nie, vzhľadom na to ako je popísané v odpovedi na otázku č.1, nebolo možné identifikovať 
previazanosť dokumentov, nakoľko katalóg požiadaviek nie je v súlade s návrhom logickej 
architektúry a popisuje požiadavky hlavne na iné moduly, ako moduly uvedené v logickej 
architektúre.  
V rámci analýzy katalógu požiadaviek(„Projekt METAIS MIRRI zoznam požiadaviek“) je 
definovaný stĺpec B z ktorého nie je zrejmé ktoré požiadavky sú súčasťou zákazky nakoľko 
obsahuje hodnoty ako „Stará požiadavka“ alebo „nová požiadavka“. Taktiež stĺpec C 
predmetného katalógu  obsahuje hodnoty ako „Must have“ alebo „nice to have“ prípadne 
žiadnu hodnotu podľa čoho nie je jasné, ktoré požiadavky sú v scope projektu a ktoré sú 
mandatórne.   
Účastník č.3:   



 

  

Áno. 

3. Aké iné informácie/dokumenty nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky 
subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?  

Účastník č.1:   
V rámci odpovedí boli uvedené niektoré z nejasných okruhov, ktoré je potrebné doplniť. Viď aj 
nižšie.  
Ďalej je potrebne sprístupniť aj dokumentáciu k súčasnému stavu MetaIS (uživateľské rozhrania, 
funkcie, ohodnotenie aktuálnej funkcionality z pohľadu užívateľa a procesu, interface agreement 
dokumenty, dátová architektúra, workflow existujúceho riešenia) 
Účastník č.2:  

• High level návrh as-is a to-be architektúry  o motivačná vrstva o biznis vrstva o aplikačná vrstva 

o technologická vrstva  

• Objemy a počty dát ako aj ich vzájomné vzťahy, ktoré je nevyhnutné konsolidovať, čistiť a 

následne migrovať.  

• Popis procesov a agend, ktoré sa majú optimalizovať  

• Počty používateľov, ktorý budú pristupovať k novým/zmeneným komponentom riešenia   

• Základný popis integračných väzieb a rozhraní externých služieb, na ktoré sa má systém 

integrovať (napr. CES a iné)  

• Popis HW a prípadne aj SW (napr. OS) prostriedkov, ktoré budú obsluhovať nové/zmenené 

komponenty  

• Detailný popis jednotlivých prostredí (PROD, UAT, TEST, vývoj) z pohľadu bezpečnosti dát vo 

vzťahu k GDPR – hlavne neprodukčné prostredia  

• Požiadavky na SLA ( ak má byť predmetom projektu) – keďže v kapitole 5.5 sú definované aj 
požiadavky, ktoré sa vzťahujú práve na SLA  

Účastník č.3:   
Štúdiu uskutočniteľnosti a jej prílohy 

4. Myslíte si, že dokážete dodať požadované riešenie pomocou krabicového riešenia, viacerých 
krabicových riešení, alebo s použitím cloud služieb?   

Ak áno, aké krabicové riešenia/cloud služby by ste mohli použiť?  

Ak nie, akú veľkú časť riešenia predpokladáte, že bude treba vyvíjať?   

Účastník č.1:   
Riešenie je možné postaviť pomocou kombinácie krabicových riešení a aj vývojom služieb (či už 
cloud a aj on-premise). Detailná analýza požiadaviek ako aj optimalizácia z pohľadu ceny určia, 
ktoré z riešení bude ponúknuté. Vnímame preferenciu obstarávateľa pre cloud riešenie. (Na 
základe požiadavky ID 295 by sme však predpokladali cloud native riešenie). 
Rozsah implementácie je limitovaný aj požiadavkou či sa bude prebrať existujúci stav a v akej 
miere. 
Účastník č.2:  
Myslíte si, že dokážete dodať požadované riešenie pomocou krabicového riešenia, viacerých 
krabicových riešení, alebo s použitím cloud služieb?    
Odpoveď č.4a  
Nakoľko sa bude určite vyžadovať minimálne úprava prípadných „krabicových“ riešení tak nie je 
možné splniť požiadavku na licencovanie EUPL.  
Ak áno, aké krabicové riešenia/cloud služby by ste mohli použiť?   
Odpoveď č.4b  



 

  

-N/A  
Ak nie, akú veľkú časť riešenia predpokladáte, že bude treba vyvíjať?    
Odpoveď č.4c  
100% s využitím open-source technológií, tak aby boli naplnené všetky funkčné požiadavky a 
takisto požiadavky na licencovane EUPL, ako aj predídenie vendorlock. 
Účastník č.3:   
Nie, predpokladáme vývoj v rozsahu 100% 

5. Aký typ dátového úložiska predpokladáte, že sa použije pre evidenciu egov komponentov? 
Triplestore, grafová databáza, SQL alebo iné?  

 
Účastník č.1:   
Pre evidenciu eGov komponentov, na základe našich skúseností s podobnými projektami, by sme 
predpokladali SQL databázu. Registrujeme, že požiadavka tripletovej databáze sa objavuje aj 
v dokumente „Projekt METAIS MIRRI zoznam poziadaviek.xlsx“ pre evidenciu centrálneho 
dátového modelu (ID 116). Po komplexnom vyhodnotení všetkých požiadaviek navrhneme akou 
formou bude spravovaný centrálny dátový model a následne z uvedeného vyplynie prípadná 
potreba uvedenej technológie.  
Účastník č.2:  
Každý z definovaných typov úložísk, má rozdielne využitie a účel. Vzhľadom na rozsiahlosť 
požiadaviek je možné, pre rôzne účely využiť kombináciu jednotlivých typov úložísk (triplestore, 
graphDB, RDBMS, hadoop, prípadne iný file system based). Je to závislé na biznis požiadavkách, 
a mal by definovať zákazník aj vzhľadom na existujúce vlastnené licencie a architektúru 
komponentov, ktoré budú len zmenené alebo zachované, ako aj vzhľadom na rôznorodosť 
zákazníckeho IT prostredia a požiadaviek na prevádzku. 
Účastník č.3:   
SQL databáza 

6. Identifikovali ste v katalógu požiadaviek, požiadavky, ktoré značne navyšujú prácnosť (a cenu) 
riešenia? Ktoré sú to?  

Účastník č.1:   
Áno. Viaceré. Zvyčajne sa jedná o menej presné požiadavky. 
Ako príklad môžeme uviesť požiadavku na CMS systém. 
Ďalej požiadavka na kolaboračný nástroj ID 47. Má obstarávateľ na mysli niečo podobné ako je 
MS Sharepoint? Má poskytovať aj nástroj na tvorbu dokumentov alebo iba zdieľane úložisko? 
Ďalšia podobná požiadavka je ID 8 „Iné Entity“. Pre takýto typ požiadavky je možné iba hrubé 
necenenie. Podobne ID 39 Hromadné akcie (na rozdiel od požiadavky ID 131 kde je uvedená 
konkrétna požiadavka na hromadnú akciu). 
Účastník č.2:   
N/A 
Účastník č.3:   
Nie. 

7. Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne bránila v 
účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila?  Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete 
upraviť.   

Účastník č.1:   
Nie.  



 

  

Účastník č.2: 
Zatiaľ nie. Ale prípadné vyžadované využitie konkrétnych krabicových riešení, ktoré bežne môžu 
distribuovať a modifikovať len vybraný dodávatelia určite zabraní účasti širokého spektra 
potencionálnych dodávateľov. 
Účastník č.3:   
Nie 

8. Sú podľa názoru účastníka PTK v dostatočnej miere a rozsahu identifikované aktivity v rámci prílohy 
č. 3 „Návrh opisu predmetu zákazky“ pre takýto typ zákazky?  

Účastník č.1:   
Áno na high level úrovni, ale pre presné zadefinovanie kompetencii odporúčame zadefinovať   
RACI maticu. 
Predbežne sme identifikovali nasledujúce chýbajúce aktivity, ktoré budú musieť byť súčasťou 
budúceho plánu: 
- aktivita v pláne pre migračné testovanie 
- aktivita v pláne pre školenia 
- integračné testovanie 
Plán bude silne podmienený formou dodávky projektu (Waterfall, alebo agilný typ dodávky) 
Účastník č.2: 
Nie. Viď predchádzajúce odpovede 
Účastník č.3:   
Áno. 

9. Má zmysel zvažovať rozdelenie celého predmetu zákazky na niekoľko častí (rozdelenie zákazky na 
časti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní) alebo je vhodnejšie zákazku vnútorne nedeliť na 
časti?  

Účastník č.1:   
Z pohľadu zadania je možné rozdeliť projekt na niekoľko samostatných projektov. Pokiaľ sa 
pozrieme na technické požiadavky vnímame viaceré samostatné okruhy: 

a) Tvorba koncepcií rozvoja IS. Štandardizačný proces. Workflows. Modul sprístupnenia údajov. 
b) CRM (tu nie je zrejmé či sa má alebo nemá nahradiť) 
c) Inventarizáciu infraštruktúry IS (rôzne pohľady) vrátane evidencie integračných väzieb. 

Monitorovanie IS. 
d)  Ďalšie komponenty ako napríklad webový portál, API Manažment platforma atď. 

Podobne je možne rozdeliť projekt aj z pohľadu fáz a rozdeliť realizáciu projektu na jednotlivé 
fázy. Napríklad vykonať analýzu, ktorej výsledkom by bol detailný zoznam funkčných 
požiadaviek, ako samostatnú časť . 
Účastník č.2: 
Nie, nakoľko komponenty so sebou úzko súvisia, a rozsah projektu to nevyžaduje. 
Účastník č.3:   
Nie, vhodnejšie je nedeliť zákazku na časti 

10. Ak by verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, aké sú hlavné argumenty, pre ktoré nie je 
účelné a vhodné tento predmet zákazky rozdeliť na časti?  

Účastník č.1:   
Konzistencia celkového riešenia, ak by mali predmet zákazky dodávať viacerí dodávatelia. 
Účastník č.2:  



 

  

Nie, nakoľko komponenty so sebou úzko súvisia, a to hlavne z pohľadu integrácií, UX/UI, 
bezpečnostných požiadaviek, metodiky, harmonogramu,  čo by malo podľa nášho názoru za 
následok navýšenie celkovej ceny a neúmerné zvýšenie administratívneho zaťaženia na strane 
obstarávateľa z pohľadu riadenia viacerých projektov. Takisto treba vziať v úvahu prípadné 
vzniknuté riziká neúspešnosti niektorého z čiastkových projektov (posun harmonogramu, 
nenaplnenie cieľov projektu a pod ). 
Účastník č.3:   
Z pohľadu charakteru zákazky je vhodnejšie realizovať riešenie ako celok bez delenia na časti, 
nakoľko neobsahuje jednoznačne oddeliteľné logické celky, ktoré by malo význam  realizovať 
oddelene a zároveň by to nemalo dopad na efektívnosť realizácie zákazky. 

11. Prosím uveďte formy licencovania pre vaše navrhované riešenie.  

Účastník č.1:   
Licencovanie bude riešené na základe riešenia, ktoré bude ponúknuté. Pokiaľ bude riešenie 
založené na krabicovom riešení (viacero) potom licencovanie bude závisieť od dodávateľov 
týchto krabicových riešení. Pokiaľ, obstarávateľ preferoval riešenie šité na mieru, potom je 
možné licencie riešiť dohodou. 
Účastník č.2:  
Všetky zdrojové kódu bude vlastniť objednávateľ za účelom zamedzovania vzniku vendor-lock. 
Účastník č.3:   
Licencovanie bez obmedzenia počtu operácií/užívateľov/času používania 

12. Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by musel/preferoval 
využitie subdodávateľov, resp. by vytvoril skupinu dodávateľov?  

Účastník č.1:   
Je možné dodať predmet v predpokladanom rozsahu samostatne.  
Pokiaľ by obstarávateľ požadoval špecifický komponent respektíve produkt, kde sa vyžaduje 
špecialista a uvedená  špecializácia nie je v našom  portfóliu, využili by sme externého 
dodávateľa. 
Účastník č.2:   
ÁNO predmet zákazky vieme dodať samostatne. 
Účastník č.3:   
Realizáciu by sme vedeli realizovať v plnom rozsahu samostatne bez subdodávateľov. 

13. Považujete lehotu dodania predmetu zákazky a časový harmonogram uvedený v opise zákazky za 
primeraný? Ak nie, akú lehotu dodania považujete vzhľadom na rozsah predmetu zákazky za 
primeranú? 

Účastník č.1:   
Je možné určiť až na základe definície riešenia. Vo všeobecnosti je priemerná dĺžka podobných 
projektov 24 mesiacov (za predpokladu kvalitnej analýzy a pripravenosti objednávateľa na 
takúto analýzu). 
Harmonogram obsahuje viaceré nedostatky 

 Implementácia končí T+16 čo je rovnaký termín aj pre ukončenie akceptácie riešenia. Nie je jasné 
kedy budú akceptované  moduly implementované povedzme posledný mesiac. Tu odporúčame 
rozdeliť testy na Systémové, Integračné, Výkonnostné, Migračné, Bezpečnostné a Akceptačné 
(prípadne ďalšie) a dať príslušné testy do harmonogramu (vrátane školení, ktoré budú potrebné, 
aby užívatelia boli schopní vykonať akceptačne testy) 



 

  

 Ak zoberieme do úvahy dĺžku analytickej fázy 4-5 mesiacov, predpokladali by sme dĺžku 
implementačnej fázy vrátane systémového testovania približne 10 mesiacov čo je v súlade 
s plánom s tým, že testovanie bude nasledovať a nie sa prekrývať s implementáciou tak, aby 
testovanie končilo zároveň implementáciou. Samozrejme, vidíme priestor na optimalizáciu 
plánu a prekrytie uvedených fáz, avšak prezentovaný harmonogram sa nám javí ako príliš 
ambiciózny.   
Predpokladaná dĺžka trvania pilotnej prevádzky je pre takýto systém príliš krátka, vzhľadom na 
množstvo zapojený subjektov do používania nového systému, ako aj špecifiká verejnej správy.  
Účastník č.2:    
Nie je možné posúdiť vzhľadom na odpovede vyššie. Zo skúseností s takýmito typmi projektov, 
môžeme konštatovať len, že harmonogram je optimistický a netvorí žiadnu primeranú rezervu, 
ktorá by mitigovala potenciálne riziká (napr. dostupnosť dostatočného projektového tímu na 
strane objednávateľa, súčinnosť tretích strán pri integráciách). 
Účastník č.3:   
Áno 

14. Aké podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti by bolo vhodné určiť? Verejný 
obstarávateľ uplatní podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 
Aké typy zmlúv (referencií) a aký počet zmlúv (referencií) by mal verejný obstarávateľ vyžadovať 
a za aké obdobie predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania? Je vhodné (aj s ohľadom na 
pandémiu) vyžadovať zmluvy za obdobie dlhšie ako sú predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 
verejného obstarávania (napr. predchádzajúce štyri roky)? Je vhodné vyžadovať zmluvu v hodnote 
zákazky, alebo pre účely zabezpečenia širšej hospodárskej súťaže je vhodnejšie nastaviť požiadavky 
na zmluvy (referencie) v nižšej hodnote ako PHZ, ale predmet požadovaných zmlúv by bol 
špecializovaný s ohľadom na jednotlivé parciálne časti predmetu zákazky?  

Účastník č.1:   
Vzhľadom na špecifickosť riešenia, ako aj vyššie uvedené otvorené body, ktoré môžu podstatne 
ovplyvniť smerovanie riešenia, je vhodné zberať referencie z dlhšieho obdobia viac ako tri roky. 
Z pohľadu účelu, ktorý ma finálny systém zabezpečovať, z pohľadu špecifickosti niektorých 
požiadaviek, ako aj s prihliadnutím na viacznačnosť možného riešenia navrhujeme zvážiť 
posudzovanie referencií uchádzača v oblastiach ako: 
- inventory systémy 
- SOA governance (vrátane navrh štruktúry spoločných dátových modelov) 
- CMS systémy 
- referencie z integračných projektov (rozhodne nutná podmienka pri takomto type 
požadovaného systému)  
- API manažment platforma  
Účastník č.2:    
Tak aby jednotlivé kritériá neboli diskriminačné ale aby zároveň, objednávateľovi zabezpečili 

garanciu relevantných účastníkov VO. Napr:  

• Podmienka vývoja – zabezpečenie relevantných spoločností ktoré sa zaoberajú implementáciou 
IS o Zrealizovaná zákazka/zmluva/služby, predmetom ktorej bola realizácia projektu, ktorého 
obsahom bol návrh, vývoj a nasadenie zahrňujúceho integráciu s registrami, vo finančnom 
objeme minimálne 200 000 EUR bez DPH  

• Podmienka SLA o Zrealizovaná zákazka/zmluva/služby, predmetom ktorej bola realizácia 
projektu v oblasti poskytnutia servisnej podpory a údržby informačného systému s nastavenými 
SLA parametrami, vo finančnom objeme minimálne v sume 200 000 EUR bez DPH  



 

  

• Podmienka  na  vývoj  portálového  webového  riešenia  – 
 podľa predpokladaného počtu budúcich používateľov a priemernej návštevnosti o Projekt v 
oblasti podpory a rozvoja IKT služieb zahŕňajúci implementáciu/rozvoj  a  prevádzky 
 portálového  riešenia  s webovým rozhraním s minimálnym počtom pristupujúcich 
používateľov  XXXXX (unikátnych užívateľov) mesačne.  

o Projekt v oblasti podpory a rozvoja IKT služieb zahŕňajúci implementáciu/rozvoj a prevádzky 

portálového riešenia s webovým rozhraním s minimálnym počtom XXXX registrovaných 

používateľov  

Účastník č.3:   
Odporúčame verejnému obstarávateľovi vyžadovať zmluvy za predchádzajúcich 5 rokov, 
kumulatívne v hodnote dodávky, ktorá zodpovedá očakávanej hodnote dodaného diela. Bolo 
by vhodné, aby požiadavka na referenciu nebola kumulovaná v požiadavke na jednu zmluvu, 
ale uchádzač mal možnosť predložiť viac referencií na splnenie parciálnych požiadaviek na 
jednotlivé časti predmetu zákazky. 

 

15. Verejný obstarávateľ uvažuje o aplikovaní podmienky účasti technickej alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. predložiť údaje 
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo 
riadiacich zamestnancov. Aký počet a typ expertov na plnenie predmetu zákazky by bolo vhodné / 
primerané určiť, aby bol predmet zákazky realizovaný riadne a v čas a ktoré certifikáty a akú 
úroveň má zmysel požadovať vo vzťahu k predmetu zákazky (aký počet rokov praxe a aký počet 
praktických skúseností s konkrétnymi projektami? Verejný obstarávateľ zvažuje nasledovné typy 
expertov:  

 Kľúčový odborník č. 1 - Projektový manažér  

 Kľúčový odborník č. 3 – IT Architekt  

 Kľúčový odborník č. 4 – Senior IT Tester  

 Kľúčový odborník č. 5 – IT programátor/vývojár 

 Kľúčový odborník č. 7 – IT dizajn/UI UX 

Účastník č.1:   
V súlade s pripomienkami pre otázku 14. je vhodné požadovať práve primerané skúsenosti s 
návrhom, analýzou a implementáciou typov projektov uvedených v bode 14. 
Ďalej nie je asi nutné ísť nad rámec požiadaviek pre ISVS. 
Pre určenie podmienky na projektový manažment, ako aj podmienok na ďalších expertov pre 
jednotlivé oblasti, je nutné zvážiť spôsob dodávky riešenia (WF , alebo agilné riešenie a či bude 
vyžadovaný E2E management).  
Účastník č.2:   
Vzhľadom na definované nefunkčné požiadavky  

 •  Kľúčový odborník č. 1 - Projektový manažér   

i. Adekvátna prax 5rokov ako projekt manažér IT  

ii. Platný certifikát PRINCE2 Practitioner alebo ekvivalent  

iii. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že je v projektových požiadavkách 

uvedená metodika PRINCE2 v zmysle výnosov o štandardoch.  

 •  Kľúčový odborník č. 2 – IT Analytik   

i. Adekvátna prax 5 rokov  

ii. Platný  certifikát  CPRE-IREB  Professional  for 

 Requrements  



 

  

Engineering - Foundation level alebo ekvivalent iii. Platný certifikát 

OCUP 2 UML advanced alebo ekvivalent iv. Odôvodnenie: Vzhľadom na 

to, že v projektových požiadavkách sú požiadavky na vypracovanie 

DFŠ(DNR) v rámci ktorých sú špecifikovane aj požiadavky na zber 

samotných požiadaviek (VOC a VOB) ako aj ich spracovávanie a riadenie 

považujeme za nevyhnutné aby expert bol držiteľom certifikátu v oblasti 

CPRE. Taktiež nakoľko má technická architektúra byť navrhnutá bola 

popísaná v jazyku UML považujeme za nevyhnutné aby expert držal 

certifikát v oblasti UML na úrovni Advanced .  

 •  Kľúčový odborník č. 3 – IT Architekt   

i. Adekvátna prax 5 rokov praxe  

ii. Platný certifikát TOGAF 9 certified alebo ekvivalent  

iii. Platný certifikát Archimate 2 Certified alebo ekvivalent iv. 

Platný certifikát OCUP 2 UML advanced alebo ekvivalent  

v. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že v projektových požiadavkách je 

jasne definovaný súlad s NKIVS a štandardami, tak je nevyhnutné 

aby predmetný expert bol držiteľom certifikácie TOGAF a 

Archimate ako štandardizovaného modelovacieho jazyka vo vzťahu 

k požiadavkam a samotnému TOGAF. Taktiež nakoľko má technická 

architektúra byť navrhnutá a popísaná v jazyku UML považujeme za 

nevyhnutné aby expert bol držiteľom certifikátu v oblasti UML na 

úrovni Advanced .  

• Kľúčový odborník č. 4 – Senior IT Tester  - odporúčame test manažéra  

i. Adekvátna prax 5 rokov praxe  

ii. Platný certifikát ISTQB Certified tester - Test manager  

iii. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že v projektových požiadavkách sú 
požiadavky na UAT testovanie, plánovanie testovania, ako aj 

riadenie testovania a taktiež požiadavky na projektové etapy a 
výstupy vo vzťahu k testovaniu. Je potrebné aby tento kľúčoví 

odborník koordinoval testy a ostatné činnosti v súlade s metodikou 

pre testovanie. Pre tieto považujeme za nevyhnutné aby bol 

držiteľom príslušnej medzinárodne uznávanej certifikácie ISTQB.  

• Kľúčový odborník č. 5 – IT programátor/vývojár – odporúčame Hlavný IT 

programátor/vývojár  

i. Adekvátna prax 5 rokov  

ii. Skúsenosti s implementáciou s využitím rôznych typov databáz 
napr. grafových typov databáz a NoSQL DB   

iii. Platný certifikát Oracle Certified Foundations Associate, Java alebo 

ekvivalent  

iv. Platný certifikát OCUP 2 UML foundation alebo ekvivalent  

v. Odôvodnenie: Vzhľadom na komplexnosť projektu a predpokladanú 

dátovú štruktúru ako aj skúsenosti z projektov podobného rozsahu 

či už vo verejnej alebo súkromnej sfére predpokladáme využitie 

rôznych špecifických databáz s ktorými je nevyhnutné na aplikačnej 

úrovni vedieť pracovať, práve preto považujeme za nevyhnutné aby 



 

  

kľúčoví odborník mal skúsenosti v oblasti implementácie rôznych 

typov databáz ako grafových, NoSQL, RDBMS a podobne. Taktiež 

rozsah a projektu si vyžaduje rozšírené a overiteľné znalosti v 

oblasti programovania preto dôrazne odporúčame certifikáciu v 

oblasti vývoja (Oracle Certified Foundations Associate,). Taktiež 

nakoľko má technická architektúra byť navrhnutá a popísaná v 

jazyku UML považujeme za nevyhnutné aby expert bol držiteľom 

certifikátu v oblasti OCUP 2 UML foundation aby bol schopný 

vyvíjať a koordinovať vývoj v súlade s definovanou dokumentáciou 

projektu.  

• Kľúčový odborník č. 6 – Expert kybernetickej bezpečnosti   

i. Adekvátna prax 5 rokov ii. Platný certifikát CISA 

alebo CISM alebo ekvivalent  

iii. Platný certifikát Audítor kybernetickej bezpečnosti, podľa zákona č. 
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších 

predpisov  

iv. Odôvodnenie: Vzhľadom na bezpečnostné požiadavky definované 
kapitole 5.4 je nevyhnutné aby súčasťou projektového tímu bol aj 

expert na kybernetickú bezpečnosť. Nakoľko sa jedná veľmi dôležitý 

aspekt, tak je nevyhnutné aby bol držiteľom medzinárodnej 
certifikácie CISA alebo CISM alebo ekvivalent.  Nakoľko v 

nefunkčných požiadavkách na dodávku a dodávateľa je aj súlad so 

zákonom 69/2018 je nevyhnutné aby bezpečnostný expert mal 
preukázateľné znalosti v oblasti zákona 69/2018 a nakoľko, žiadna 

iná certifikácia ako certifikácia auditór kybernetickej bezpečnosti 

podla zákona 69/2018 neexistuje považujeme za nevyhnutné aby 

tento expert bol držiteľom platného certifikátu „certifikát Audítor 

kybernetickej bezpečnosti, podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o 

kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov“ vydaného 

NBU.  

• Kľúčový odborník č. 7 – IT dizajn/UI UX  
i. Adekvátna prax 3 roky  

vi. Platný certifikát iSQI - Certified Professional for Usability and User  

Experience - Foundation Level (CPUX-F) alebo ekvivalent ii. 

Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že v projektových požiadavkách sú 

požiadavky na UX a UI považujeme za nevyhnutné aby súčasťou tímu 

bol aj certifikovaný expert v oblasti UX a UI.   

• Kľúčový odborník č. 8 – IT Administrátor  

i. Adekvátna prax 5 rokov  

vii. Skúsenosti s prevádzkou v cloudových riešeniach ako napríklad 

vládny cloud   

ii. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že sú požiadavky aby dodávateľ 

implementoval všetky prostredia PROD, UAT, Test a vývoj ako aj 

nasadzovanie na tieto prostredia a správa týchto prostredí je 



 

  

nevyhnutné aby tento expert bol súčasťou tímu a mal adekvátne 

skúsenosti.  

• Kľúčový odborník č. 9 – Service delivery manager  

i. Adekvátna prax 5 rokov  

 viii. Platný certifikát ITIL Foundation alebo ekvivalent    

ii. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že v projektových požiadavkách sú aj 

požiadavky na výkon a dostupnosť služieb považujeme za 

nevyhnuté aby súčasťou tímu bol aj Service delivery manager, ktorý 

je držiteľom platnej certifikácie ITIL Foundation.   

  

Všetky predmetné požiadavky sú štandardnou súčasťou verejných obstarávaní ako aj 

dodávkach v súkromnom sektore pri projektoch tohto rozsahu a v takomto 

enterprise prostredí. Pre vylúčenie pochýb informujeme obstarávateľa, že my ako 

spoločnosť máme k dispozícií interných zamestnancov, ktorý spĺňajú všetky 

požiadavky, ktoré sú požadovane pre definované pozície ako aj potrebnú úroveň 

certifikáte. Pričom sa radíme medzi menšie, až malé spoločnosti(V zmysle klasifikácie 

sme mikropodnik) jak počtom zamestnancov, tak obratom a preto máme za to, že 

predmetné požiadavky sú dostačujúce a nie su diskriminačné.   

Účastník č.3:   
           •   Kľúčový odborník č. 1 - Projektový manažér  

• Kľúčový odborník č. 2 – Architekt  

• Kľúčový odborník č. 3 - Programátor/vývojár 

• Kľúčový odborník č. 4 – Tester 

• Kľúčový odborník č. 5 – IT dizajn/UI UX 

 

Odporúčame verejnému obstarávateľovi, aby zvážil požadovanú úroveň certifikátov a 

bezdôvodne nevyžadoval vyššiu úroveň certifikácie ako to nie je potrebné. Vysoko 

špecializované certifikáty znižujú množstvo potenciálnych uchádzačov a navyšujú cenu 

zákazky. Rovnako neodporúčame od expertov vyžadovať veľa rokov veľmi špecificky 

zadefinovaných požiadaviek na skúsenosti kľúčového odborníka. 

 
16. V prípade, ak by verejný obstarávateľ uvažoval o aplikovaní iného kritéria na vyhodnotenie ponúk 

ako je najnižšia cena, aké iné kritérium odlišné od ceny považujete za vhodné / primerané? Je 
z pohľadu účastníka PTK vhodným kritériom kvalita a skúsenosti expertov, zodpovedných za 
plnenie predmetu zákazky? Aké ukazovatele by bolo v prípade tohto kritéria vhodné hodnotiť, 
počet rokov praxe, počet relevantných projektov, na ktorých expert participoval alebo aj dispozíciu 
s certifikátmi odbornej spôsobilosti (napr. certifikáty týkajúce sa projektového riadenia). Prípadne 
aké iné kritériá na vyhodnotenie ponúk okrem ceny by bolo vhodné uplatniť pre tento predmet 
zákazky?  

Účastník č.1:   
Pre takýto typ zákazky sú rozhodujúce 

a) Kvalita navrhnutého riešenia – vyhodnotenie voči technickým požiadavkám. 
b) Projektový manažment a skúsenosti s E2E governance a riadenie veľkých projektov 
c) Seniorita realizačneho tímu – IT Architekt plus kľúčové osobnosti (napr. test manažér a pod. ) 



 

  

d) Skúsenosti – deklarované formou referencií na rovnaké alebo podobné projekty 
Účastník č.2:   
Napríklad úrovne požadovaných certifikácie najdôležitejších expertov pri ktorých to nie je 
diskriminačné.  Pri ostatných pozíciách množstvo ekvivalentných(Technologických) certifikátov 
(Java, .NET a iné), znemožní objektívne hodnotenie.   
• Odborník č. 1 - Projektový manažér  o Prince2 foundation vs Prince2 Practitioner  
• Odborník č. 3 – IT Architekt  o TOGAF foundation vs TOGAF certified  
• Odborník č. 2 – IT Analytik  o OCUP 2 UML  foundation vs intermediate vs advanced 
Účastník č.3:   

 
Odporúčame verejnému obstarávateľovi aplikáciu jedného kritéria na vyhodnocovanie ponúk – 

najnižšia cena. Zavedenie iných kritérií vzťahujúcich sa na kvalitu a skúsenosti expertov, 

certifikátov alebo termín dodávky nepredstavujú podľa nášho názoru relevantné kritérium, 

ktorým uchádzač môže preukázať vyššiu kvalitu alebo pridanú hodnotu dodávaného diela.  

17. Ak by boli uplatnené aj iné kritéria ako najnižšia cena, akú váhovosť jednotlivých kritérií 
navrhujete. 

Účastník č.1:   
Cena – 40% 
Kvalita technického riešenia – 20% 
Súlad s požiadavkami – 20% 
Finančná a technická kvalifikácia respondenta – 20% 
Účastník č.2:   
N/A 
Účastník č.3:   
Zavedenie iných kritérií vzťahujúcich sa na kvalitu a skúsenosti expertov, certifikátov alebo 
termín dodávky nepredstavujú podľa nášho názoru relevantné kritérium, ktorým uchádzač môže 
preukázať vyššiu kvalitu alebo pridanú hodnotu dodávaného diela. V princípe predlžujú proces 
hodnotenia ponúk. 

18. Aké sociálne, resp. environmentálne, resp. iné hľadisko spoločensky zodpovedného verejného 
obstarávania by ste považovali za vhodné / primerané?  

Účastník č.1:   
Možnosť zúčastniť sa VO aj firmám ktoré nemajú skúsenosti s implementáciou v verejnom 
sektore v SR ale majú nadnárodne a zahranične skúsenosti a referencie vo verejnom a iných 
sektorov. 
Účastník č.2:   
N/A 
Účastník č.3:   
Nepovažujeme za vhodné rozširovať pre tento typ riešenia kritéria hodnotenia v oblasti sociálnej 
alebo environmentálnej. 

19. Považujete za prínos vo vzťahu k plneniu predmetu zákazky, ak by verejný obstarávateľ určil 
podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d), resp. písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, pričom 
by požadoval:  

Účastník č.1 



 

  

Certifikát manažérstva bezpečnosti ISO 27001:2013 za účelom preukázania odbornej 
spôsobilosti v zmysle systému riadenia informačnej bezpečnosti alebo ekvivalent, pre oblasť 
vývoja softvérových produktov a pre oblasť realizácie servisnej podpory pre dodané riešenia  
Certifikát ISO 9001:2015 – Systém manažérstva kvality alebo ekvivalent pre oblasť vývoja 
softvérových produktov a pre oblasť realizácie servisnej podpory pre dodané riešenia  
Certifikát ISO 20000-1:2011 - Systém riadenia IT služieb alebo ekvivalent.  
Certifikát ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva alebo ekvivalent.  
Ktorý z vyššie uvedených certifikátov nie je relevantný pre tento typ zákazky? Predstavovala by 
požiadavka na predloženie týchto certifikátov alebo ich ekvivalentov prekážku v účasti 
v predmetnom verejnom obstarávaní?  
ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 a ISO20000-1:2011 predpokladáme dnes ako štandardnú 
požiadavku na riešenie IS pre VS.  
Rovnako odporúčame ISO 14001:2015 vzhľadom na kompatibilitu s oficiálnymi aktivitami 
Slovenskej republiky presadzovanými v oblasti environmentálnych politík.   
Účastník č.2:   
Certifikát ISO 14001:2015 nepovažujeme pri dodávke IT systémov za relevantný.   
Účastník č.3:   
Všetky z uvedených systémov riadenia činností potenciálneho uchádzača  považujeme za 
relevantné. 

20. Máte poistenie zodpovednosti na predmet podnikania (poistenie IT služieb)? Ak áno, v akej výške 
máte toto zodpovednostné poistenie?  
Účastník č.1: 

Áno. Výška a rozsah poistenia sú garantované našou globálnou poistnou zmluvou. 
Účastník č.2:  
600 000 EUR   
Účastník č.3:   
Áno, poistenie zodpovednosti, poistenie IT služieb máme. Hlavná zmluva pokrýva poistenie do 2 
mil. EUR. 

21. Verejný obstarávateľ má úmysel eliminovať špekulatívne ponuky. Preto zvažuje požadovať 
zábezpeku za ponuku v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Akú výšku zábezpeky 
považujete za akceptovateľnú? 

Účastník č.1: 
V prípade požiadavky obstarávateľa na zábezpeku, naša spoločnosť preferuje zábezpeku formou 

bankovej záruky. Štandardná výška záruky sa poskytuje do výšky kontraktu. 

Účastník č.2:  

Od 5 do 7% PHZ 

Účastník č.3:   
Stanovenú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní stanovenú podľa predpokladanej hodnoty 
zákazky. Nemusí byť určená ako maximálne možná hodnota. 

22. Aké informácie, nad rámec poskytnutých podkladov, potrebujete pre riadne nacenenie predmetu 
zákazky? Aké riziká, neistoty ste započítali do odhadovanej ceny? Má zmysel uplatniť elektronickú 
aukciu, je možné očakávať, že hospodárke subjekty budú ďalej znižovať cenu za predmetom 
zákazky smerom nadol pri uplatnení tohto inštitútu?  

Účastník č.1: 

Očakávame, že počas prípravy výberového konania bude možné zadávať doplňujúce otázky, kde 
obstarávateľ poskytne odpovede na dané otázky. 



 

  

Účastník č.2:  

Odpoveď č.22a – viď odpoveď č.3  

Odpoveď č.22b - ANO má zmysel použiť aukciu. Považujeme to za spôsob ako jednoznačne 

dosiahnuť najlepšiu cenu a zodpovedá to princípom hospodárnosti a efektívnosti VO. 

Účastník č.3:   
Podľa nášho názoru je vhodné uplatnenie elektronickej aukcie v kombinácií použitia reverzného 
postupu. 

23. V prípade, ak by verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk v dĺžke 
30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
publikačnému úradu, je to dostatočná lehota na prípravu ponuky do vyhláseného verejného 
obstarávania alebo je potrebné primerane lehotu predĺžiť, t. j. určiť dlhšiu ako minimálnu zákonnú 
lehotu na predkladanie ponúk?  
Ak áno, o aký čas navrhujete lehotu na predkladanie ponúk predĺžiť, nad zákonom stanovenú 
lehotu min. 30 dní?  

Účastník č.1: 

Lehota 30 dní je minimálna lehota na prípravu ponuky pre uvedený rozsah. Odporúčame 
uvedenú lehotu navýšiť o 2 týždne. 
Účastník č.2:  

30 dní považujeme za plne postačujúcu dobu na prípravu ponuky 
Účastník č.3:  
Lehotu 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
považujeme za dostatočnú.   

24. Aký navrhujete uplatniť postup vo verejnom obstarávaní? Štandardnú reverznú verejnú súťaž, 
resp. vnímali by ste ako pridanú hodnotu uplatnenie iného postupu?  

Účastník č.1: 

Neuviedol odpoveď na otázku 

Účastník č.2:   
N/A 
Účastník č.3:   
Áno, reverznú súťaž vnímame ako vhodnú formu súťaže. 

25. S akými najčastejšími prekážkami / ťažkosťami ste sa doteraz pri realizácii totožného / 
porovnateľného predmetu plánovanej zákazky stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali?  

Účastník č.1: 

Zdĺhavé rozhodovanie o kľúčových otázkach na strane zadávateľa. 
Nejasnosť v požiadavkách na finálne riešenie, (nedostatočné pokrytie reálnych use cases). 
Nejasné a nedostatočne definované prepojenie na následné nutné zmeny v biznis procesoch 
objednávateľa. 
Účastník č.2:   
Nedostatočný popis požiadaviek, nutnosť mitigovať toto riziko a zohľadniť ho v rámci ponúkanej 
ceny. 
Účastník č.3:   
• Neprimerané požiadavky stanovené v Podmienkach účasti – zväčša sme žiadali o vysvetlenie, 
respektíve nápravu prípadne sme boli nútení preukázať splnenie podmienok účasti 
prostredníctvom tretích osôb, čo navýšilo ponukovú cenu.  
• Nejasne alebo príliš všeobecne zadefinované požiadavky v opise predmetu zákazky – žiadosti 
o vysvetlenia, nápravu 



 

  

• Neprimerané a nevyvážené zmluvné podmienky – žiadosť o úpravu zmluvných podmienok, 
prípadne sme sa nezúčastnili súťaže 
• Nesprávne stanovená PHZ – výška predpokladanej hodnoty zákazky nezodpovedá rozsahu 
požadovaných služieb 

26. Má hospodársky subjekt iné, súvisiace poznámky k predmetu zákazky alebo k zverejneným 
podkladom? Ak áno, aké? 

 

Účastník č.1: 

Nižšie uvádzame príklady otázok ku konkrétnym požiadavkám ktoré vyžadujú upresnenie. 
Prevádzkuje obstarávateľ, niektorý z uvedených systémov a je možné daný systém prepoužiť 
pre účely projektu 

 DMS (Dokument manažment systém) 

 Web server 
Na základe požiadaviek predpokladáme že centrálnej API Manažment platforma má byť 
súčasťou dodávky. Aké typy služieb a ich počet má byť registrované na takejto platforme.  
Má byť súčasťou dodávky governance – t.j. „best-practise“ dokumentácia pre dodávku služieb? 
Ako obstarávateľ predpokladá úpravu existujúceho riešenia. Budú poskytnuté zdrojové kódy, 
vývojové prostredie, detailná dizajnová dokumentácia a pod.? Ako budú vykonávané testy, ako 
napr. výkonostné testy, v časti kde sa bude jednať o úpravu existujúceho riešenia. Očakáva sa 
úpravu existujúceho riešenia (kódu) aj z hľadiska bezpečnostných požiadaviek? 
V zozname skratiek, chýbajú viaceré položky: napríklad EA, PID, AS, KS, KRIT, DIZ atď. 
Požiadavka ID 274. Dokumentácia ako napríklad Biznis architektúra, Aplikačná architektúra, 
Technologická architektúra a Bezpečnostná architektúra sa zvyčajne dodávajú v analytickej časti 
projektu pričom ostatné dokumenty ako napríklad projektový plán, plán riadenia projektu pred 
začiatkom projektu respektíve v prípravnej fáze projektu (PID) ako je uvedené. 
Požadavka ID 295. Je možné uvažovať o riešeniach ktoré nie sú určené pre cloud? 
Je možné poskytnúť hrubé odhady pre 

 Počet spravovaných údajov 

 Počet užívateľov systému 

 Počet IT systémov, ktoré majú byť evidované a monitorované 
Čo objednávateľ vníma pod pojmom „Podpora číselníkov pre cloudové služby“ (jedná sa o 
požiadavku ID 17 ? 
Čo si objednávateľ predstavuje pod pojmom “aktualizácia pri zmene číselníka.” (časť požiadavky 
ID 22) Rozumieme tomu správne že všetky objekty ako napríklad formulár budú príslušne 
aktualizované avšak použité hodnoty (už vyplnený a uložený formulár) nie? 
Aké typy dát budú migrované z existujúcej WIKI (požiadavka ID 104). Podobne migrácia dát zo 
systému CRM (požiadavka ID 105). 
Ako máme chápať požiadavku ID 119 “Vytváranie databázy znalostí pre interných hodnotiteľov 
- v existujúcom riešení realizované v CONFLUENCE” zaradenú do oblasti “Overovanie 
prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií - v existujúcom riešení realizované v 
CONFLUENCE” 
Rozumieme správne požiadavke ID 302 na implementáciu služieb prostredníctvom takzvaných 
mikroslužieb (microservices)? 
Aký je dôvod migrácie dát z CRM do nového systému? Neposkytuje CRM online služby na 
získavanie príslušných dát (čím by sa zabezpečil princíp SPOT). Má nový systém nahradiť CRM? 
(Systém CRM sa nenachádza na obrázku v dokumente “Príloha č. 3 opis predmetu zákazky.docx” 
a nie je možné určiť aká je jeho úloha v do budúcna.  



 

  

Účastník č.2:   
Zatiaľ nám nie je úplne zrejmý ciel projektu, vzhľadom na to že sa jedná o projekt v rámci výzvy 
„Manažment údajov“, ktorá je zameraná na konsolidáciu dát, čistenie dát a podobne. Avšak 
požiadavky sú skôr funkčného charakteru, ako aj zamerané na open-source čo bolo cieľom inej 
výzvy „Moderné technológie“, ktorej súčasťou bol aj napr. prechod na open-source. Obávame 
sa, že môže nastať situácia kde vznikne nesúlad medzi definovanými požiadavkami v rámci VO, 
s predstavami a požiadavkami kľúčových používateľov, a cieľom výzvy -  čo môže mať za následok 
zneoprávnenie výdavkov, prípadne dopad na naplnenie cieľov a merateľných ukazovateľov 
projektu. 
Účastník č.3:   
Penetračné testovanie je uvedené v požiadavkách ale zároveň sa v dokumente Príloha č.3 
uvádza, že nie je súčasťou predmetu dodávky. 

 

27. Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania a predložil 
by ponuku na predmet zákazky: „Manažment údajov vo VS – MetaIS konsolidácia“? 

Účastník č.1:  

Áno. 

Účastník č.2:   
Skôr ÁNO, avšak zvážime v danom čase, podľa opisu predmetu zákazky a v daných podmienkach 
budúceho VO. 
Účastník č.3:   
Áno. Záujem však budeme vedieť potvrdiť až po zverejnení všetkých podmienok účasti, 

stanovení predpokladanej hodnoty zákazky a zverejnení konečného opisu predmetu zákazky. 

 



 

  

 


