Ministerstvo financií Slovenskej republiky
odbor pre centrálne verejné obstarávanie
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 15

- všetkým záujemcom

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
MF/007355/2019-27

Vybavuje/tel.
Mgr. E. Ochodnická/02 5958 4007

Bratislava
22.05.2019

Vec
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému - vysvetlenie súťažných podkladov č. 2
Na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov doručených dňa 16.05.2019 a 17.05.2019 a
v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“), Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Implementácia a podpora
Centrálneho ekonomického systému“, uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ dňa 16.04.2019
pod zn. 2019/S 075-178374 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019
pod zn. 8008 - MSS.
Otázka č. 1:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4. bod g. sa uvádza že „V prípade, že
dodávateľ implementuje CES na inej platforme než SAP ECC 6 alebo jej o generáciu novšej verzii, bezodplatne
zabezpečí/poskytne pre objednávateľa databázové, aplikačné a užívateľské licencie (potrebné pre užívanie
CES) pre všetky organizácie a ich užívateľov, pre ktoré má objednávateľ obstarané licencie viažuce sa na
platformu SAP (aktuálne cca 140 organizácií) z dôvodu ochrany predchádzajúcich investícií, a to najneskôr do
nábehu do produktívnej prevádzky príslušných organizácií“.
Znamená to teda, že ak implementujeme CES na SAP ECC 6 alebo jej o generáciu novšej verzii (čiže S/4), tak
potrebné databázové ako aj používateľské licencie (SAP ECC6, SAP S/4, Oracle, SAP HANA, ...) pre riešenia
CES dodávateľ nemusí zabezpečovať a objednávateľ zabezpečí potrebné databázové a používateľské licencie
na základe špecifikácie dodávateľa?
Odpoveď č. 1:
V prípade, že dodávateľ implementuje CES na SAP ECC 6 alebo jej o generáciu novšej verzii (čiže S/4) nemusí
pre verejného obstarávateľa zabezpečovať databázové a používateľské licencie. Licencie potrebné pre
produktívne používanie CES na SAP ECC 6 alebo jej o generáciu novšej verzii (čiže S/4) bude zabezpečovať
verejný obstarávateľ prostredníctvom centrálnej licenčnej zmluvy.
Otázka č. 2:
V texte súboru „Sutazne podklady“ v článku 2.3 sa uvádza že uchádzač „zabezpečí asistovanú prevádzku CES
v trvaní 3 mesiacov od prevzatia diela a-alebo jeho samostatnej časti“.
Je možné zo strany obstarávateľa definovať spôsob zabezpečenia asistovanej prevádzky?
Aké aktivity sú počas asistovanej prevádzky očakávané od dodávateľa CES?
Očakávajú sa od dodávateľa aj vykonanie aktivít asistovanej prevádzky pre jednotlivých koncových užívateľov organizácií štátnej správy zapojeným do prevádzky CES?
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Je možné zo strany obstarávateľa potvrdiť predpoklad, že asistovaná prevádzka nebude v zmysle vyššie
uvedeného predstavovať priamy kontakt migrovaných organizácií na dodávateľa a priamu komunikáciu
s koncovými používateľmi CES?
Odpoveď č. 2:
Verejný obstarávateľ spôsobom zabezpečenia a aktivitami asistovanej prevádzky CES alebo jeho samostatnej
časti rozumie:
- bezodkladné riešenie telefonických a elektronických požiadaviek/incidentov zadanými zamestnancami
verejného obstarávateľa expertmi a odbornými garantami dodávateľa a ostatnými členmi
implementačného tímu bez ich prítomnosti v priestoroch verejného obstarávateľa,
- riešenie telefonických a elektronických požiadaviek/incidentov zadanými zamestnancami verejného
obstarávateľa expertmi a odbornými garantami dodávateľa a ostatnými členmi implementačného tímu
v priestoroch verejného obstarávateľa (vrátane priestorov prevádzky vládneho cloudu) s reakčnou
dobou do 2 hodín od nahlásenia,
- riešenie telefonických a elektronických požiadaviek/incidentov zadanými zamestnancami verejného
obstarávateľa expertmi a odbornými garantami dodávateľa a ostatnými členmi implementačného tímu
v priestoroch zapájanej organizácie s priamou komunikáciou s koncovými užívateľmi (vždy za
prítomnosti a pod vedením zamestnanca verejného obstarávateľa) s reakčnou dobou do 24 hodín od
nahlásenia, pričom tento rozsah neprekročí 20% všetkých zapájaných organizácií.
Otázka č. 3:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4. bod g. je zoznam SAP licencií, ktoré sú vo
vlastníctve objednávateľa a súčasne aj veta „V prípade, že dodávateľ implementuje CES na inej platforme než
SAP ECC 6 alebo jej o generáciu novšej verzii, bezodplatne zabezpečí/poskytne pre objednávateľa databázové,
aplikačné a užívateľské licencie (potrebné pre užívanie CES) pre všetky organizácie a ich užívateľov, pre ktoré
má objednávateľ obstarané licencie viažuce sa na platformu SAP (aktuálne cca 140 organizácií) z dôvodu
ochrany predchádzajúcich investícií, a to najneskôr do nábehu do produktívnej prevádzky príslušných
organizácií“.
Znamená to teda, že ak implementujeme CES na SAP ECC 6 alebo jej o generáciu novšej verzii (čiže S/4) a ak z
dôvodu požadovanej funkčnosti CES bude potrebné obstarať dodatočné iné SAP licencie (napr. SAP Employee
Self-Service User) ako sú uvedené v danom zoznam, tak potrebné dodatočné iné SAP licencie dodávateľ
nemusí zabezpečovať a objednávateľ zabezpečí1/obstará potrebné licencie na základe špecifikácie dodávateľa?
Odpoveď č. 3:
V prípade, že dodávateľ implementuje CES na SAP ECC 6 alebo jej o generáciu novšej verzii (čiže S/4) nemusí
pre verejného obstarávateľa zabezpečovať databázové a používateľské licencie. Licencie potrebné pre
produktívne používanie CES na SAP ECC 6 alebo jej o generáciu novšej verzii (čiže S/4) bude zabezpečovať
verejný obstarávateľ prostredníctvom centrálnej licenčnej zmluvy.
Otázka č. 4:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 1 sa uvádza, že „Cieľom je implementovať
CES na komplexnej technologickej platforme. Za komplexnú technologickú platformu objednávateľ považuje
platformu zahŕňajúcu navzájom integrované moduly alebo funkcionality pre evidenciu účtovníctva, realizáciu
rozpočtu, správu majetku a materiálového manažmentu, personalistiku, mzdy, výkazníctvo a integrácie na interné
a externé informačné systémy.
Je možné uviesť konkrétnu, presnú
moduly“?

definíciu a popis významu slovného spojenia „navzájom integrované

Odpoveď č. 4:
Verejný obstarávateľ „navzájom integrovanými modulmi“ rozumie takú formu integrácie modulov, ktorá
v maximálnej možnej miere eliminuje duplicitné alebo viacnásobné zadávanie identických údajov do viacerých
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modulov, pričom takto integrované moduly využívajú spoločný zdroj týchto údajov alebo si ich navzájom
poskytujú. Zároveň takto integrované moduly musia umožňovať prenos vstupov, podkladov, operácií alebo
účtovných zápisov medzi modulmi a umožňovať tak predvyplnenie účtovných dokladov a automatické
spracovanie evidenčných, účtovných alebo iných operácií (napr. platobných príkazov zo zúčtovania miezd alebo
z likvidácie faktúr).
Otázka č. 5:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 1 sa uvádza, že Súčasťou implementácie
CES je migrácia agend takmer 500 organizácií štátnej správy (počet organizácií nie je ustálený a kolíše v čase
podľa toho ako vznikajú alebo zanikajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých rezortov a v
súvislosti s verejnými výskumnými inštitúciami, Príloha č. 1 tohto opisu predmetu zákazky) do CES. Minimálny
predpokladaný počet organizácií migrovaných do CES je 400.
Je možné z uvedenej časti prílohy číslo 1 opisu predmetu zákazky vyvodiť záver, že je stanovený minimálny
počet migrovaných organizácií je 400 ale maximálny počet nie je stanovený?
Je možné zo strany obstarávateľa definovať záväzný maximálny počet migrovaných organizácií?
Je možné považovať formuláciu „takmer 500“ za stanovenie maximálneho počtu menej ako 500?
Akým spôsobom plánuje obstarávateľ zabezpečiť, že prípadným výrazným navýšením požiadaviek na počet
migrovaných organizácii zo strany obstarávateľa v priebehu realizácie migrácií za predpokladu, ak nebude
stanovený maximálny počet migrovaných organizácií, nedôjde k významným problémom s realizáciou migrácií?
Nevníma obstarávateľ v prípade ak je správny predpoklad nestanovenia maximálneho počtu migrovaných
organizácií významné negatívne dopady na cenu a samotnú realizáciu?
Odpoveď č. 5:
Maximálny počet migrovaných organizácií je 500.
Otázka č. 6:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 1 sa uvádza, že Predmetom implementácie
CES je primárne migrácia vybranej existujúcej agendy organizácií štátnej správy do systému CES – v súčasnosti
je rozsah definovaný pre 487 organizácií štátnej správy a tento rozsah sa bude v priebehu projektu dynamicky
prispôsobovať aktuálnemu stavu legislatívy a štruktúry štátnej správy SR. Úspešný uchádzač musí tento fakt
zohľadniť pri príprave ponuky a návrhu projektu ako aj pri plánovaní vlastných zdrojov projektu.
Je možné zo strany obstarávateľa definovať záväzný maximálny počet migrovaných organizácií?
Akým spôsobom plánuje obstarávateľ zabezpečiť, že prípadným prudkým navýšením migrovaných organizácii
zo strany obstarávateľa v priebehu realizácie migrácií za predpokladu, ak nebude stanovený maximálny počet
migrovaných organizácií, nedôjde k významným problémom s realizáciou migrácií?
Nevníma obstarávateľ v prípade ak je správny predpoklad nestanovenia maximálneho počtu migrovaných
organizácií významné negatívne dopady na cenu a samotnú realizáciu?
Odpoveď č. 6:
Maximálny počet migrovaných organizácií je 500.

Telefón
02/5958 4007

Fax

Verejné financie = Vaše peniaze
E-mail
emilia.ochodnicka@mfsr.sk

Web stránka
www.finance.gov.sk

Otázka č. 7:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 2 sa uvádza, že „Senior – expert
zodpovedný za technické zabezpečenie funkčnosti daného modulu, zodpovedá za otestovanie core procesu
daného modulu,“
Je možné na základe skutočnosti, že jazykom ponuky je SK a CZ jazyk uviesť zo strany obstarávateľa primeraný
a obsahovo totožný termín k termínu „ core proces“ v požadovanom jazyku ponuky?
Odpoveď č. 7:
Verejný obstarávateľ pod pojmom „core proces“ rozumie taký proces, ktorý pokrýva funkčnosti daného modulu
spoločné aspoň pre 80% všetkých migrovaných organizácií a ktoré vychádzajú z legislatívnych požiadaviek na
výkon danej oblasti.
Otázka č. 8:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4 bod b) sa uvádza, že „ Z pohľadu
objednávateľa je žiaduce, aby sieť implementačných partnerov mala taký rozsah, pri ktorom je možné podať
aspoň dve konkurenčné ponuky na projekt veľkosti implementácie CES samostatnými implementačnými
partnermi alebo konzorciami implementačných partnerov. Tým objednávateľ zároveň definuje aj činnosti, ktoré by
prostredníctvom takejto siete partnerov mali byť poskytované.“
Akým spôsobom/výstupom/dokumentom je zo strany obstarávateľa požadované zabezpečiť danú požiadavku.
Odpoveď č. 8:
Túto požiadavku splní dodávateľ jednoznačným určením výrobcu komplexnej technologickej platformy, na ktorej
bude implementovať CES. Verejný obstarávateľ následne overí splnenie uvedenej podmienky z verejne
dostupných zdrojov alebo dopytom na výrobcu komplexnej technologickej platformy.
Otázka č. 9:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4 bod c) sa uvádza, že Zároveň je dodávateľ
povinný dodať CES na takej verzii platformy, pri ktorej bude možné implementovať najmenej 80 % aplikačných
modulov (viď bod 4.1 tohto opisu) s garantovanou podporou dodávateľa/výrobcu najmenej na najbližších 5 rokov
(t.j. minimálne do konca roku 2023).
Zabezpečenie garantovanej podpory je vyžadované na dobu 5 rokov od času realizácie prvej migrácie?
Zabezpečenie garantovanej podpory je vyžadované na dobu 5 rokov od času nasadenia systému?
Zabezpečenie garantovanej podpory je vyžadované na dobu 5 rokov od času ukončenia projektu?
Odpoveď č. 9:
Zabezpečenie garantovanej podpory je vyžadované na dobu 5 rokov odo dňa začiatku produktívnej prevádzky
prvej migrovanej organizácie v súlade s bodom 5.3 CES_príloha č. 2_návrh zmluvných podmienok.
Otázka č. 10:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4 bod g) sa uvádza, že Objednávateľ má vo
vlastníctve nižšie uvedené licencie, ktoré v prípade implementácie CES na SAP ECC 6 alebo na jej o generácii
novšej verzii použije na pokrytie práva na využívanie softvéru/modulov/aplikácií tejto platformy v súlade s
obchodnými podmienkami jej dodávateľa/výrobcu a v súlade s početnosťou vlastnených licencií.
Je možné potvrdiť predpoklad, že obstarávateľ uvažuje ako „generácii novšej verzii“ s produktom SAP S/4?
Ak je potvrdený predpoklad, že obstarávateľ uvažuje ako „generácii novšej verzii“ s produktom SAP S/4, má
obstarávateľ v tomto čase takéto licencie vo vlastníctve?
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Odpoveď č. 10:
Áno, verejný obstarávateľ potvrdzuje predpoklad, že ak sa uvažuje o SAP ECC 6, za jej o generáciu novšiu
verziu považuje SAP S/4. Licencie potrebné pre produktívne používanie CES na SAP ECC 6 alebo jej o
generáciu novšej verzii (čiže S/4) bude zabezpečovať verejný obstarávateľ prostredníctvom centrálnej licenčnej
zmluvy.
Otázka č. 11:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.3. sa uvádza, že „Dodávateľ je povinný v
rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES integrovaný minimálne na nasledovné
informačné systémy: 3. Centrálny konsolidačný systém (IS CKS) Integračné scenáre pre potreby spracovania
konsolidovanej účtovnej závierky (KÚZ) v CKS, synchronizácia číselníkov a pod.“
Je možné potvrdiť, že IS CKS v tomto čase poskytuje služby, na ktoré by bolo možné sa integrovať?
Ak IS CKS neposkytuje služby, na ktoré je možné sa integrovať, v akom čase je možné uvažovať so zmenou
tohto stavu pre budúce obsahové naplnenie projektu.
Ak IS CKS nebude mať takéto služby vybudované minimálne 6 mesiacov pred ukončením projektu, ako sa
obstarávateľ plánuje vyrovnať so situáciou nedodania danej integrácie.
Odpoveď č. 11:
CKS v tomto čase služby, na ktoré je možné sa integrovať, neposkytuje. Existenciu týchto služieb očakávame
v čase vypracovania Detailnej špecifikácie riešenia č. 2 – Rozšírená funkčnosť CES k druhej migrácii. Verejný
obstarávateľ nepredpokladá vznik situácie, že by dané služby neboli dostupné minimálne 6 mesiacov pred
ukončením projektu.
Otázka č. 12:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.3. sa uvádza, že „Dodávateľ je povinný v
rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES integrovaný minimálne na nasledovné
informačné systémy: 5. Centrálny informačný systém štátnej služby (IS CISŠS)
Je možné potvrdiť, že IS CISŠS v tomto čase existuje?
Je možné potvrdiť, ak existuje, že IS CISŠS v tomto čase poskytuje služby, na ktoré by bolo možné sa
integrovať?
Ak IS CISŠS neposkytuje služby, na ktoré je možné sa integrovať prípadne vôbec neexistuje, v akom čase je
možné uvažovať so zmenou tohto stavu pre budúce obsahové naplnenie projektu.
Ak IS CISŠS nebude vytvorený a nebude mať takéto služby vybudované minimálne 6 mesiacov pred ukončením
projektu, ako sa obstarávateľ plánuje vyrovnať so situáciou nedodania danej integrácie.
Odpoveď č. 12:
CISŠS v tomto čase služby, na ktoré je možné sa integrovať, neposkytuje. Existenciu týchto služieb očakávame
v čase vypracovania Detailnej špecifikácie riešenia č. 2 – Rozšírená funkčnosť CES k druhej migrácii. Verejný
obstarávateľ nepredpokladá vznik situácie, že by dané služby neboli dostupné minimálne 6 mesiacov pred
ukončením projektu.
Otázka č. 13:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.3. sa uvádza, že „Dodávateľ je povinný v
rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES integrovaný minimálne na nasledovné
informačné systémy:9. Informačný systém elektronickej fakturácie.
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Je možné potvrdiť, že Informačný systém elektronickej fakturácie v tomto čase existuje?
Je možné potvrdiť, ak existuje, že Informačný systém elektronickej fakturácie v tomto čase poskytuje služby, na
ktoré by bolo možné sa integrovať?
Ak Informačný systém elektronickej fakturácie neposkytuje služby, na ktoré je možné sa integrovať prípadne
vôbec neexistuje, v akom čase je možné uvažovať so zmenou tohto stavu pre budúce obsahové naplnenie
projektu.
Ak Informačný systém elektronickej fakturácie nebude vytvorený a nebude mať takéto služby vybudované
minimálne 6 mesiacov pred ukončením projektu, ako sa obstarávateľ plánuje vyrovnať so situáciou nedodania
danej integrácie.
Odpoveď č. 13:
Informačný systém elektronickej fakturácie v tomto čase služby, na ktoré je možné sa integrovať, neposkytuje.
Existenciu týchto služieb očakávame v čase vypracovania Detailnej špecifikácie riešenia č. 2 – Rozšírená
funkčnosť CES k druhej migrácii. Verejný obstarávateľ nepredpokladá vznik situácie, že by dané služby neboli
dostupné minimálne 6 mesiacov pred ukončením projektu.
Otázka č. 14:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.3. sa uvádza, že „Dodávateľ je povinný v
rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES integrovaný minimálne na nasledovné
informačné systémy:10. Agendové informačné systémy
Je možné definovať tieto agendové systémy?
Ak nie je možné definovať agendové systémy, je možné špecifikovať oblasti možných integrácií (napr. prenos
účtovných záznamov t.j. Záväzky, pohľadávky, dotácie..., prenos kmeňových dát...)
Odpoveď č. 14:
Za relevantné agendové informačné systémy pre integrácie s CES považuje verejný obstarávateľ také
informačné systémy, ktorých výsledkom spracovania agendy organizácie je platobná povinnosť dotknutého
subjektu prenášaná vo forme pohľadávkového vzťahu do ekonomického informačného systému a ktorá je
vyrovnávaná úhradou do pokladne, na bankový účet organizácie alebo prostredníctvom informačného systému
eKolok. Za relevantné agendové informačné systémy pre integrácie s CES považuje verejný obstarávateľ aj také
informačné systémy, ktorých výsledkom spracovania agendy organizácie je platobná povinnosť organizácie
prenášaná vo forme záväzkového vzťahu do ekonomického informačného systému a ktorá je vyrovnávaná
úhradou z bankového účtu organizácie.
Otázka č. 15:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.3. sa uvádza, že „Dodávateľ je povinný v
rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES integrovaný minimálne na nasledovné
informačné systémy: 15. Integrácie na spoločné moduly riešené v rámci architektúry eGovernmentu
Je možné bližšie špecifikovať/ definovať spoločné moduly riešené v rámci architektúry eGovernmentu?
Odpoveď č. 15:
Za spoločné moduly relevantné pre integrácie na CES považuje verejný obstarávateľ informačné systémy
verejnej správy podľa §4 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
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Otázka č. 16:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.3. sa uvádza, že „Dodávateľ je povinný v
rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES integrovaný minimálne na nasledovné
informačné systémy: 11. Dochádzkové informačné systémy; 12. Stravovacie informačné systémy; 13 Ubytovacie
informačné systémy; Systémy na zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr.
Je možné pre všetky v tomto bode uvedené informačné systémy prijať záver, že pre ne bude vytvorená
unifikovaná integračná štruktúra na unifikovanej platforme a na základe aplikačných štruktúr CES a jej dodržanie
bude nevyhnutným predpokladom pre možnú integráciu na CES?
Ak nebude dodržaná podmienka dodržania unifikovanej integračnej štruktúry a technológie bude možné
integráciu odmietnuť?
Odpoveď č. 16:
Pre integrácie na uvedené informačné systémy verejný obstarávateľ očakáva vytvorenie unifikovanej integračnej
štruktúry na unifikovanej platforme a na základe aplikačných štruktúr CES, pričom jej dodržanie zo strany
integrovaného informačného systému bude nevyhnutným predpokladom pre možnú integráciu na CES. V prípade
nedodržania tejto podmienky bude integrácia informačného systému na CES odmietnutá.
Otázka č. 17:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.3. sa uvádza, že Počet, rozsah a detaily
integrácií budú predmetom analýzy a vypracovania DŠR, nakoľko v čase realizácie riešenia bude potrebné
vychádzať z aktuálne platnej legislatívy a zohľadniť možnosti a potreby zmien na strane tretích systémov, ktoré s
ohľadom na dĺžku trvania projektu môžu medzičasom pribúdať, ubúdať, alebo sa meniť.
Vie obstarávateľ určiť súčasný stav bez ohľadu na možné budúce zmeny ?
Ak obstarávateľ nevie určiť ani súčasný stav, aké sú možnosti zmeny projektu v prípade identifikácie výrazných
odchýlok v rámci ponuky a požadovanej realizácie?
Odpoveď č. 17:
Súčasný stav integrácií je daný počtom konkrétne určených integrovaných informačných systémov a počtom
migrovaných organizácií, pri ktorých je možné predpokladať integrácie prostredníctvom unifikovanej integračnej
štruktúry na unifikovanej platforme. Pri predpokladanej početnosti migrovaných organizácií rozdiely v rozsahu
jednotiek kusov nemajú podľa verejného obstarávateľa dopad na projekt.
Otázka č. 18:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.8. sa uvádza, že „Dodávateľ v rámci
plnenia predmetu zákazky dodá objednávateľovi školenia v minimálnom rozsahu:
- pre administrátorov Vládneho cloudu v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie administrácie CES  pre
garantov a zamestnancov podpory objednávateľa o v rozsahu funkcionalít jednotlivých modulov na úrovni
užívateľa – experta
Je možné potvrdiť predpoklad, že školenia pracovníkov/používateľov migrovaných organizácií zabezpečuje
obstarávateľ/objednávateľ MF SR?
Odpoveď č. 18:
Školenia pracovníkov/používateľov migrovaných organizácií bude zabezpečovať verejný obstarávateľ vlastnými
kapacitami v rámci súbežne realizovaného projektu podpory prechodu organizácií na CES.
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Otázka č. 19:
V texte súboru „CES_priloha c. 2_navrh zmluvnych podmienok“ v článku 1. bode 1.3 odsek g) sa uvádza, že
„integrácie na interné a externé informačné systémy v správe subjektov verejnej správy.“
Jedná sa o informačné systémy podľa článku 4.3 opisu predmetu zákazky?
Odpoveď č. 19:
V prípade bodu 1.3 odsek g) CES_príloha č. 2_návrh zmluvných podmienok sa jedná o informačné systémy
podľa článku 4.3 opisu predmetu zákazky.
Otázka č. 20:
V texte súboru „CES_priloha c. 2_navrh zmluvných podmienok“ v článku 4. bode 4.1 odsek 4.1.4 sa uvádza, že
„odovzdať softvér do produktívnej prevádzky bez vád.“
Je možné zo strany obstarávateľa definovať závažnosť vady, pri ktorej nebude softvér prevzatý do produktívnej
prevádzky?
Je možné definovať škálu vád pre posudzovanie možnosti nasadenia softvéru?
Chápe obstarávateľ aj vadu, ktorá nemá vplyv na komplexnú funkcionalitu (napr. nevyhovujúci font vo formulári)
ako prekážku odovzdania do produktívnej prevádzky?
Odpoveď č. 20:
Za vady diela verejný obstarávateľ v súlade s bodom 19.4 CES_príloha č. 2_návrh zmluvných podmienok
považuje najmä oneskorené, neúplné, nedostatočné, rozporné, nekvalitné, právne vadné a od špecifikácie diela
a služieb odlišné plnenie poskytnuté Dodávateľom Objednávateľovi, v dôsledku ktorého CES nemá požadovanú
funkcionalitu určenú zmluvnými podmienkami, opisom predmetu zákazky a jednotlivými Detailnými špecifikáciami
riešenia.
Otázka č. 21:
V texte súboru „CES_priloha c. 2_navrh zmluvných podmienok“ v článku 4. bode 4.2 sa uvádza že „Dielo ako
celok bude tvorené viacerými samostatnými čiastkovými plneniami.“
V prípade návrhu iných čiastkových plnení zo strany dodávateľa, napríklad z dôvodu neaktuálnosti a súvisiacej
nerealizovateľnosti v teraz definovaných častiach v prípade neskorého podpisu zmluvy môže byť tento článok
pred podpisom zmluvy upravený za zachovania definovaného konca zmluvy 30.6.2023?
Odpoveď č. 21:
Dodávateľ nemôže navrhnúť iné čiastkové plnenia pred podpisom zmluvy. Zmena čiastkových plnení sa môže po
podpise zmluvy realizovať dodatkom k zmluve podľa bodu 34.12 CES_príloha č. 2_návrh zmluvných podmienok
v prípade, že Riadiaci výbor programu CES v súlade s bodom 5.3 CES_príloha č. 2_návrh zmluvných podmienok
rozhodne, že nasadenie do produktívnej prevádzky podľa DŠR sa bude realizovať iba v troch etapách.
Otázka č. 22:
Text súboru „CES_priloha c. 2_navrh zmluvných podmienok“ v článku 5. bode 5.3
Lehoty určené v rámci bodu 5.3 v kontexte s Článkom 4.10. súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ sú
aktuálne logicky a objektívne nesplniteľné, je možné zo strany obstarávateľa pristúpiť k ich aktualizácii v rámci
všetkých podkladov, príloh a dokladov viažucich sa k tomuto VO?
Odpoveď č. 22:
Návrh zmluvných podmienok v bode 5.3 obsahuje mechanizmus zmeny termínov a úpravy počtu migrácií na
základe rozhodnutia Riadiaceho výboru programu CES. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nepovažuje
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za potrebné upravovať termíny v súťažných podkladoch, prílohách a dokladoch viažucich sa k tomuto verejnému
obstarávaniu.
Otázka č. 23:
V texte súboru „CES_priloha c. 2_navrh zmluvných podmienok“ v článku 6. bode 6.6 sa uvádza, že „Dodávateľ
sa zaväzuje preukázať najneskôr v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, že disponuje všetkými právami
a povoleniami na implementáciu CES na príslušnej komplexnej technologickej platforme v súlade so
všeobecnými obchodnými podmienkami výrobcu komplexnej technologickej platformy.“
Je možné zo strany obstarávateľa definovať vyhovujúci spôsob preukázania podmienky?
Odpoveď č. 23:
Vyhovujúci spôsob preukázania splnenia tejto podmienky vychádza zo všeobecných obchodných podmienok
výrobcu komplexnej technologickej platformy.
Otázka č. 24:
Požaduje objednávateľ, aby rozpočet dodávky projektu v časti Implementácia (vyplnenie Prílohy č. 9 Záväzný
návrh realizácie aktivít – odborníci) bol v časti „Typ odborníka“ nutne zostavený v delení na seniorské a juniorské
pozície ?
Opis predmetu zákazky k tomu v časti „2. Identifikácia rolí a pozícií na projekte“ uvádza: „V závislosti na
predchádzajúcich skúsenostiach, dosiahnutej odbornosti a úrovne pridelenej zodpovednosti je žiaduce, aby
uchádzač pracovníkov rozlíšil na Seniorov a Juniorov a adekvátne tomu prispôsobil sadzby za človekodeň
výkonu každého pracovníka/skupiny pracovníkov“ a ďalej „Objednávateľ primárne predpokladá využitie
Juniorských pozícií v časti Služieb podpory, ale nevylučuje ich opodstatnenie aj v Projekte implementácie a to
predovšetkým v pozíciách: IT tester / IT programátor/vývojár / IT analytik / Školiteľ pre IT systémy / IT/IS
konzultant.“ V rámci vyplnenia Prílohy 9 ale preddefinovaný Typ odborníka nerozlišuje seniorské a juniorské
pozície a štruktúra XLS to neumožňuje zadať. Rozdelenie seniorských a juniorských pozícií pritom vnímame ako
relevantné a nutné pri predložení ponuky v jej v druhej časti – Služby podpory.
Odpoveď č. 24:
Z pohľadu verejného obstarávateľa, ako aj z doterajších praktických skúseností, je žiaduce, aby dodávateľ na
Projekte implementácie využil vo vybraných pozíciách, ktoré nie sú obmedzené požiadavkou na dĺžku
definovanej praxe a umožňuje to ich charakter a pracovná náplň, členov implementačného tímu s kratšou praxou,
prípadne menšími skúsenosťami, t.j. Juniorov. Rozlíšenie medzi Seniorom a Juniorom vykoná dodávateľ pri
vyplnení Prílohy č. 9 Záväzný návrh realizácie aktivít – odborníci určením rozdielnej sadzby v stĺpci „Jednotková
cena s DPH (v EUR). Nie je potrebné ich rozlišovať názvom Senior/Junior v stĺpci „Typ odborníka“. Tabuľka na
strane 130 Súťažných podkladov predstavuje iba príkladmo vyplnený formulár.
Otázka č. 25:
V súbore „CES_priloha c. 4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh sposobu jej pokrytia“ v záložke
„Logistika“ pre podoblasť „Materiálový manažment“ je viackrát zopakovaná ta istá otázka, napr. „Funkcia pre
aplikačné spracovanie dát a prípravu súboru na prenos do zdrojového systému„.
Takto pripravená funkčná oblasť „Materiálový manažment“ sa nedá zodpovedne vyplniť a v sumarizácii sa
zobrazia skreslené údaje. Má dodávateľ napriek tomu vyplniť túto funkčnú oblasť tak ako je, alebo obstarávateľ
opraví túto funkčnú oblasť?
Odpoveď č. 25:
V dopytovanom prípade nejde o viacnásobne zopakovanú funkcionalitu, ale podúroveň funkcionality, ktorá sa
viaže na vyššie uvedenú funkcionalitu. Pre jednoduchšiu orientáciu uchádzača je potrebné zohľadňovať pri
vypĺňaní aj uvedené ID funkcionality a ním vyjadrené vzťahy medzi funkcionalitami.
Napríklad:
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Podoblasť

ID

Popis požadovanej funkcionality

Materiálový
manažment

Funkcia pre objednávanie materiálu a služieb, t.j. prijatie objednávky,
14.2 kontrola obsahu objednávky, priradenie dodávateľa, založenie objednávky,
úprava objednávky

Materiálový
manažment

14.2.1

Materiálový
manažment

Funkcia pre objednávanie materiálu a služieb, t.j. prijatie objednávky, kontrola
14.2.2 obsahu objednávky, priradenie dodávateľa, založenie objednávky, úprava
objednávky zabezpečená prostredníctvom samostatnej webovej aplikácie

Materiálový
manažment

14.2.3

Funkcia pre aplikačné spracovanie dát a prípravu súboru na prenos do
zdrojového systému

Materiálový
manažment

14.3

Funkcia pre spracovanie materiálu, napr. príjem materiálu, preskladnenie
materiálu, precenenie materiálu, výdaj materiálu

Materiálový
manažment

14.3.1

Funkcia pre aplikačné spracovanie dát a prípravu súboru na prenos do
samostatnej webovej aplikácie

Funkcia pre aplikačné spracovanie dát a prípravu súboru na prenos do
samostatnej webovej aplikácie

Otázka č. 26:
V podmienkach účasti požadujete predložiť nasledovnú referenciu/dôkaz o plnení, ktorou sa preukáže
nasledovná podmienka:
Minimálne 1 projekt/plnenie/zmluva, ktorého súčasťou bola implementácia elektronických nástrojov alebo
modulov alebo informačných systémov pre rozpočtové riadenie organizácie s viacerými zdrojmi prostriedkov;
Otázky: Či sa táto podmienka dá dokladovať aj súkromnou referenciou (súkromným sektorom), nakoľko znenie
podmienky nám evokuje preukázať túto podmienku len štátnou referenciou? Ak, je možné ju preukázať aj
súkromnou referenciou (súkromným sektorom), prosíme Vás o špecifikáciu, čo sa myslí „rozpočtovým riadeným
organizácie“?
Odpoveď č. 26:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje dokladovanie splnenia podmienok účasti verejnými/štátnymi referenciami.
Podmienku je možné preukázať aj súkromnou referenciou. V prípade súkromnej referencie pod rozpočtovým
riadením organizácie verejný obstarávateľ rozumie plánovanie a riadenie finančných zdrojov organizácie.
Otázka č. 27:
V podmienkach účasti požadujete predložiť nasledovnú referenciu/dôkaz o plnení, ktorou sa preukáže
nasledovná podmienka:
Minimálne 1 projekt/plnenie/zmluva, s hodnotou minimálne 3 000 000 EUR bez DPH, preukazujúci skúsenosti s
poskytovaním služieb podpory a údržby prevádzky ekonomického informačného systému postaveného na
komplexnej technologickej platforme alebo informačného systému riadenia verejných financií, vrátane prevádzky
aplikácie, riešenia zálohovania, správy užívateľov aplikácie, systémov a databáz, správy bázy dát s riešením
incidentov na báze ITIL procedúr, ako aj údržby rozhraní s prevádzkovými aplikáciami na platforme SAP a/alebo
mimo SAP platformu, pre viac ako 50 samostatných účtovných/organizačných jednotiek so právnou subjektivitou,
v minimálnom trvaní 12 mesiacov.
Otázky: Čo verejný obstarávateľ slovným spojením „v minimálnom trvaní 12 mesiacov“ myslel? Mala zmluva trvať
minimálne 12 mesiacov alebo sa malo plniť minimálne 12 mesiacov? Musela sa v danom období 12 mesiacov aj
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fakturovať uvedená suma 3 000 000 Eur bez DPH? Trvanie 12 mesiacov muselo byť plynulé alebo po častiach
(napr. 9 mesiacov v jednom roku a následne 9 mesiacov v druhom roku)?
Odpoveď č. 27:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referenciu v podobe minimálne 1 projektu/plnenia/zmluvy v minimálnom
trvaní 12 mesiacov pri splnení ostatných požiadaviek určených v podmienkach účasti pre danú referenciu. Suma
minimálne 3 000 000,- Eur bez DPH nemusí byť fakturovaná v uvedenom období 12 mesiacov, ale musí sa týkať
daného projektu/plnenia/zmluvy. Verejný obstarávateľ pod spojením „v minimálnom trvaní 12 mesiacov“ rozumie
súvislé a neprerušované obdobie trvania predkladaného projektu/plnenia/zmluvy.
Otázka č. 28:
V súťažných podkladoch je uvedené nasledovné, cit.:
“Odborný garant pre oblasť Správy majetku
a) Doklad o absolvovaní odborného školenia alebo kurzu modulu/aplikácie komplexnej technologickej platformy
z oblasti Správy majetku, alebo platný certifikát; dokladuje sa kópiou platného dokladu alebo certifikátu.
b) Minimálne 7-ročné skúsenosti (odborná prax) s implementáciou funkčnej oblasti Správy majetku
ekonomického informačného systému na komplexnej technologickej platforme; dokladuje sa zhrnutím praxe v
štruktúrovanom životopise.
Školenia, kurzy, certifikáty a odborná prax, pri ktorých je uvedená komplexná technologická platforma sa musia
týkať iba komplexnej technologickej platformy, na ktorej uchádzač navrhuje implementáciu CES alebo jej najviac
o generáciu staršej verzie.“
Otázky: Prečo musí odborný garant mať 7 ročnú prax, keď sa vyžaduje školenie na komplexnej technologickej
platforme, ktorá nesmie byť staršia verzia ako jednu generáciu? Pri siedmych rokoch praxe môže mať odborný
garant skúsenosť aj s oveľa staršími verziami, čo je v rozpore s požiadavkou školení a kurzov. Táto skutočnosť je
v rozpore aj s hodnotiacim kritériom na počet skúseností. Žiadame o zníženie počtu rokov praxe.
Odpoveď č. 28:
Dĺžka odbornej praxe garantuje dostatočné skúsenosti a vytvára predpoklady pre účasť odborného garanta na
niekoľkých väčších alebo odborne náročnejších projektoch. Je žiaduce, aby mal odborný garant skúsenosti z
viacerých projektov/organizácií/zmlúv, lebo iba tak je možné priniesť pridanú hodnotu potrebnú pre riadne plnenie
predmetu zákazky s ohľadom na jej veľkosť a náročnosť.
Školenia, kurzy, certifikáty a odborná prax, pri ktorých je uvedená komplexná technologická platforma sa musia
týkať iba komplexnej technologickej platformy, na ktorej uchádzač navrhuje implementáciu CES alebo jej najviac
o generáciu staršej verzie.
Požiadavky na prax odborného garanta sú plne v súlade s požiadavkou na školenia a kurzy, nakoľko obe sú
viazané na komplexnú technologickú platformu, na ktorej uchádzač navrhuje implementáciu CES alebo jej
najviac o generáciu staršej verzie.
Hodnotiace kritérium na Odborného garanta pre oblasť Správy majetku nie je viazané na verziu komplexnej
technologickej platformy, ale iba na preukázanie profesionálnych praktických skúseností s implementáciou
ekonomického informačného systému v oblasti správy majetku.
Verejný obstarávateľ požiadavku na počet rokov praxe Odborného garanta pre oblasť Správy majetku nemení.
Otázka č. 29:
V súťažných podkladoch je uvedené aj nasledovné, cit.: „Min. 1 (jedna) profesionálna praktická skúsenosť s
implementáciou ekonomického informačného systému v oblasti správy majetku, pričom každá z týchto
skúseností bola v rámci projektu v celkovej hodnote minimálne 100 000,- EUR bez DPH; dokladuje sa zoznamom
realizovaných projektov/zmlúv experta alebo ekvivalentným dokladom“.
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Otázky: Praktické skúsenosti môže byť ako najviac stará? Projekt ako celok mal byť za 100 000 Eur bez DPH
alebo predmetná implementácia ekonomického informačného systému v oblasti správy majetku mala byť v
hodnote 100 000 Eur bez DPH v danom projekte?
Odpoveď č. 29:
Hodnotiace kritérium na Odborného garanta pre oblasť Správy majetku nie je obmedzené z hľadiska obdobia
nadobudnutia profesionálnych praktických skúseností s implementáciou ekonomického informačného systému
v oblasti správy majetku.
Suma minimálne 100 000,- Eur bez DPH musí byť preukázaná pre projekt v rámci, ktorého bola implementovaná
aj oblasť správy majetku, pričom suma je viazaná na projekt a nie na oblasť.
Otázka č. 30:
Ak uchádzač predloží JED s vyplnením globálnym ukazovateľom ako bude verejný obstarávateľ hodnotiť kritéria
vo veci expertov a garantov?
Odpoveď č. 30:
Kritériá bude verejný obstarávateľ hodnotiť v súlade zo zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov na základe pravidiel určených v súťažných podkladoch, a to tak, že danému odborníkovi na
tú ktorú pozíciu, pridelí body za preukázané praktické skúsenosti podľa pravidiel určených v súťažných
podkladoch na základe predloženého zoznamu podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov bez ohľadu na to, či bude
predložený JED.
Otázka č. 31:
Môže odborný garant zastupovať viacej pozícií odborných garantov? Ak, áno koľko maximálne? Môže expert
zastávať aj pozíciu odborného garanta?
Odpoveď č. 31:
Nie, odborný garant nemôže zastávať viac pozícií odborných garantov, nakoľko verejný obstarávateľ vyžadoval,
aby nedochádzalo ku kumulácii expertov a odborných garantov (viď bod 13.3.2 súťažných podkladov).
Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu (predĺženie) lehoty na predkladanie ponúk z pôvodného termínu
27.5.2019 o 10:00 hod. na nový termín 11.6.2019 o 9:00 hod. Z dôvodu predĺženia lehoty na predkladanie
ponúk sa tiež mení termín otvárania ponúk, a to z pôvodného termínu 28.5.2019 o 10:00 hod. na nový
termín 11.6.2019 o 13:00 hod. Uvedená zmena lehoty na predkladanie ponúk a s ňou súvisiaca lehota na
otváranie ponúk bude zmenená i v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania formou redakčnej
opravy / korigenda, ktoré bude zverejnené vo Vestníku ÚVO i Vestníku EÚ.
S pozdravom
Ing. Dáša Lauková v.r.
riaditeľka odboru pre CVO
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