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Vec
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému - vysvetlenie súťažných podkladov č. 5
Na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov doručených dňa 31.05.2019 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
v znení korigenda č. 2019/S 101-245363 zo dňa 27.05.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 76/2019
zo dňa 17.04.2019 pod zn. 8008 – MSS v znení korigenda č. 13575 – IOX zo dňa 28.05.2019 (Vestník č. 105/2019).
Otázka č. 1:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.1 Aplikačné moduly CES je uvedené:
„Dodávateľ je povinný v rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES pokrývajúci ekonomické
procesy štátu minimálne prostredníctvom týchto, navzájom integrovaných aplikačných modulov:„
Otázka:
Na základe vyššie uvedeného, je správny predpoklad, že všetky v článku 4.1 prílohy „CES_priloha c. 1_opis
predmetu zakazky“ uvedené aplikačné moduly je potrebné identifikovať v rámci príloh „CES_priloha c.
4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a schopnosti
realizacie“, aby bolo možné tieto prílohy správne vyplniť?
Nakoľko nie je zrejmý jednoznačný kontext medzi prílohami „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky článok 4.1“,
„CES_priloha c. 4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a
schopnosti realizacie“, je možné zo strany obstarávateľa upraviť predmetné tu uvedené prílohy tak, aby boli
požiadavky na ich vyplnenie konzistentné a jednoznačné?
Ak nie je možné prílohy upraviť, je možné zo strany obstarávateľa identifikovať jednoznačné väzby medzi
prílohami?
Odpoveď č. 1:
Aplikačné moduly CES uvedené v článku 4.1. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam aplikačných modulov
CES, tak ako ich verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. S ohľadom na skutočnosť, že
verejný obstarávateľ vopred v rámci verejnej súťaže neurčil konkrétnu komplexnú technologickú platformu, na
ktorej má byť CES implementovaný, ale ponechal jej výber na uchádzačoch, umožnil v rámci podmienok vyššie
uvedeného článku, aby úspešný uchádzač dodal CES s názvami aplikačných modulov, ktoré nebudú zodpovedať
názvom uvedeným v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky alebo zlúčením/včlenením viacerých aplikačných
modulov do jedného/iného aplikačného modulu. Zároveň verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť, že úspešný
uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít v inom module než, v ktorom je funkcionalita lokalizovaná v článku 4.1
Opisu predmetu zákazky.

Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu, aby verejný obstarávateľ neuviedol uchádzačov do omylu, nevytvoril
jednoznačné väzby medzi Aplikačnými modulmi CES uvedenými v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky
a Funkčnými oblasťami/podoblasťami a funkcionalitami uvedenými v prílohe č. 4B a 8 a v prílohe č. 4D.
Verejný obstarávateľ však v podmienkach uvedených v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky od úspešného
uchádzača požaduje, aby v rámci svojej ponuky jednoznačne určil, ktorý aplikačný modul z jeho ponuky je
ekvivalentom aplikačného modulu uvedeného v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky alebo, ktoré aplikačné moduly
boli zlúčené/včlenené do iného aplikačného modulu.
A ďalej v prípade, že úspešný uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít v inom module, než v ktorom je
funkcionalita lokalizovaná v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky, jednoznačne to uchádzač vo svojej ponuke označí
tak, aby nedošlo k pochybnosti o zabezpečení tejto funkcionality v rámci implementácie CES.
Príloha č. 4D predstavuje rozklad požadovaných funkcionalít CES z pohľadu ich začlenenia do niekoľkých oblastí,
pričom je v rámci nich uplatnená dvojvrstvová štruktúra (napr. prvá vrstva funkcionality má označenie 1.5 a druhá
vrstva má označenie 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3). V prípade druhej vrstvy ide o hlbšie rozčlenenie prvej vrstvy funkcionality.
Príloha č. 4B a 8 je podkladom pre ocenenie funkcionalít, avšak pre zjednodušenie je uplatnená iba prvá vrstva
funkcionality (napr. 1.5). Verejný obstarávateľ nepožaduje ocenenie funkcionalít v rozčlenení do druhej vrstvy.
Aby uchádzač vyhovel požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, v ktorom jednoznačne priradí
k aplikačným modulom uvedeným v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky aplikačné moduly uvedené vo svojom
navrhovanom riešení CES (ak sa jeho návrh modulov nezhoduje s názvami alebo obsahom modulov v uvedenom
článku). V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej zrozumiteľnosti svojej
ponuky, môže v tomto dokumente k aplikačným modulom priradiť aj funkcionality uvedené v prílohe č. 4D. Tento
vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Uchádzač je povinný vyplniť svoje odpovede vo všetkých riadkoch prílohy č. 4D. V prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4D poskytujú s iným názvom alebo v inej štruktúre,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom jednoznačne priradí
funkcionality z prílohy č. 4D (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo svojom navrhovanom
riešení CES. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Uchádzač nie je povinný vyplniť cenu každej funkcionality v riadkoch prílohy č. 4B a 8, v prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4B a 8 poskytujú zlúčené v inej funkcionalite.
V takomto prípade obdobne vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom
jednoznačne priradí funkcionality z prílohy č. 4B a 8 (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo
svojom navrhovanom riešení CES, tak aby vysvetlil nevyplnenie ceny pre danú funkcionalitu. Tento vysvetľujúci
dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Prílohu č. 4D a prílohu č. 4B a 8 nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 2:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.2 Aplikačné služby CES je uvedené:
„Dodávateľ je povinný v rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES pokrývajúci ekonomické
procesy štátu minimálne prostredníctvom nasledovných aplikačných služieb:“
Otázka:
Na základe vyššie uvedeného, je správny predpoklad, že všetky v článku 4.2 prílohy „CES_priloha c. 1_opis
predmetu zakazky“ uvedené aplikačné služby je potrebné identifikovať v rámci príloh„CES_priloha c.
4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a schopnosti
realizacie“, aby bolo možné tieto prílohy správne vyplniť ?
Nakoľko nie je zrejmý jednoznačný kontext medzi prílohami „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky článok 4.2“,
„CES_priloha c. 4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a

schopnosti realizacie“, je možné zo strany obstarávateľa upraviť predmetné tu uvedené prílohy tak, aby boli
požiadavky na ich vyplnenie konzistentné a jednoznačné?
Ak nie je možné prílohy upraviť, je možné zo strany obstarávateľa identifikovať jednoznačné väzby medzi
prílohami?
Odpoveď č. 2:
Aplikačné služby CES uvedené v článku 4.2. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam aplikačných služieb
CES, tak ako ich verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. S ohľadom na skutočnosť, že
verejný obstarávateľ vopred v rámci verejnej súťaže neurčil konkrétnu komplexnú technologickú platformu, na
ktorej má byť CES implementovaný, ale ponechal jej výber na uchádzačoch, umožnil v rámci podmienok vyššie
uvedeného článku, aby úspešný uchádzač dodal CES s názvami aplikačných služieb, ktoré nebudú zodpovedať
názvom uvedeným v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky alebo zlúčením/včlenením viacerých aplikačných služieb
do jednej/inej aplikačnej služby. Zároveň verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť, že úspešný uchádzač poskytuje
niektorú z funkcionalít v inej aplikačnej službe než, v ktorej je funkcionalita lokalizovaná v článku 4.2 Opisu
predmetu zákazky.
Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu, aby verejný obstarávateľ neuviedol uchádzačov do omylu, nevytvoril
jednoznačné väzby medzi Aplikačnými službami CES uvedenými v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky
a Funkčnými oblasťami/podoblasťami a funkcionalitami uvedenými v prílohe č. 4B a 8 a v prílohe č. 4D.
Verejný obstarávateľ však v podmienkach uvedených v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky od úspešného
uchádzača požaduje, aby v rámci svojej ponuky jednoznačne určil, ktorá aplikačná služba z jeho ponuky je
ekvivalentom aplikačnej služby uvedenej v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky alebo, ktoré aplikačné služby boli
zlúčené/včlenené do inej aplikačnej služby.
A ďalej v prípade, že úspešný uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít v inej aplikačnej službe, než v ktorej je
funkcionalita lokalizovaná v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky, jednoznačne to uchádzač vo svojej ponuke označí
tak, aby nedošlo k pochybnosti o zabezpečení tejto funkcionality v rámci implementácie CES.
Príloha č. 4D predstavuje rozklad požadovaných funkcionalít CES z pohľadu ich začlenenia do niekoľkých oblastí,
pričom je v rámci nich uplatnená dvojvrstvová štruktúra (napr. prvá vrstva funkcionality má označenie 1.5 a druhá
vrstva má označenie 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3). V prípade druhej vrstvy ide o hlbšie rozčlenenie prvej vrstvy funkcionality.
Príloha č. 4B a 8 je podkladom pre ocenenie funkcionalít, avšak pre zjednodušenie je uplatnená iba prvá vrstva
funkcionality (napr. 1.5). Verejný obstarávateľ nepožaduje ocenenie funkcionalít v rozčlenení do druhej vrstvy.
Aby uchádzač vyhovel požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, v ktorom jednoznačne priradí
k aplikačným službám uvedeným v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky aplikačné služby uvedené vo svojom
navrhovanom riešení CES (ak sa jeho návrh aplikačných služieb nezhoduje s názvami alebo obsahom aplikačných
služieb v uvedenom článku). V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej
zrozumiteľnosti svojej ponuky, môže v tomto dokumente k aplikačným službám priradiť aj funkcionality uvedené
v prílohe č. 4D. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Uchádzač je povinný vyplniť svoje odpovede vo všetkých riadkoch prílohy č. 4D. V prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4D poskytujú s iným názvom alebo v inej štruktúre,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom jednoznačne priradí
funkcionality z prílohy č. 4D (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo svojom navrhovanom
riešení CES. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Uchádzač nie je povinný vyplniť cenu každej funkcionality v riadkoch prílohy č. 4B a 8, v prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4B a 8 poskytujú zlúčené v inej funkcionalite.
V takomto prípade obdobne vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom
jednoznačne priradí funkcionality z prílohy č. 4B a 8 (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo

svojom navrhovanom riešení CES, tak aby vysvetlil nevyplnenie ceny pre danú funkcionalitu. Tento vysvetľujúci
dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Prílohu č. 4D a prílohu č. 4B a 8 nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 3:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.3 Integrácie CES je uvedené:
„Dodávateľ je povinný v rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES integrovaný minimálne
na nasledovné informačné systémy:„
Otázka:
Na základe vyššie uvedeného, je správny predpoklad, že integrácie na všetky v článku 4.3 prílohy „CES_priloha
c. 1_opis predmetu zakazky“ uvedené informačné systémy je potrebné identifikovať v rámci príloh„CES_priloha
c. 4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a schopnosti
realizacie“, aby bolo možné tieto prílohy správne vyplniť ?
Nakoľko nie je zrejmý jednoznačný kontext medzi prílohami „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky článok 4.3“,
„CES_priloha c. 4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a
schopnosti realizacie“, je možné zo strany obstarávateľa upraviť predmetné tu uvedené prílohy tak, aby boli
požiadavky na ich vyplnenie konzistentné a jednoznačné?
Ak nie je možné prílohy upraviť, je možné zo strany obstarávateľa identifikovať jednoznačné väzby medzi
prílohami?
Odpoveď č. 3:
Integrácie CES uvedené v článku 4.3. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam integrácií CES, tak ako ich
verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. Počet, rozsah a detaily integrácií budú
predmetom analýzy a vypracovania DŠR.
Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu, aby verejný obstarávateľ neuviedol uchádzačov do omylu, nevytvoril
jednoznačné väzby medzi Integráciami CES uvedenými v článku 4.3 Opisu predmetu zákazky a Funkčnými
oblasťami/podoblasťami a funkcionalitami uvedenými v prílohe č. 4B a 8 a v prílohe č. 4D.
Príloha č. 4D predstavuje rozklad požadovaných funkcionalít CES z pohľadu ich začlenenia do niekoľkých oblastí,
pričom je v rámci nich uplatnená dvojvrstvová štruktúra (napr. prvá vrstva funkcionality má označenie 1.5 a druhá
vrstva má označenie 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3). V prípade druhej vrstvy ide o hlbšie rozčlenenie prvej vrstvy funkcionality.
Príloha č. 4B a 8 je podkladom pre ocenenie funkcionalít, avšak pre zjednodušenie je uplatnená iba prvá vrstva
funkcionality (napr. 1.5). Verejný obstarávateľ nepožaduje ocenenie funkcionalít v rozčlenení do druhej vrstvy.
V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej zrozumiteľnosti svojej ponuky,
môže vypracovať samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, ktorom ozrejmí rozsah
a obsah ním navrhovaných integrácií CES, prípadne k jednotlivým integráciám CES priradí funkcionality uvedené
v prílohe č. 4D. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Uchádzač je povinný vyplniť svoje odpovede vo všetkých riadkoch prílohy č. 4D. V prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4D poskytujú s iným názvom alebo v inej štruktúre,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom jednoznačne priradí
funkcionality z prílohy č. 4D (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo svojom navrhovanom
riešení CES. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Uchádzač nie je povinný vyplniť cenu každej funkcionality v riadkoch prílohy č. 4B a 8, v prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4B a 8 poskytujú zlúčené v inej funkcionalite.
V takomto prípade obdobne vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom
jednoznačne priradí funkcionality z prílohy č. 4B a 8 (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo
svojom navrhovanom riešení CES, tak aby vysvetlil nevyplnenie ceny pre danú funkcionalitu. Tento vysvetľujúci
dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.

Prílohu č. 4D a prílohu č. 4B a 8 nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 4:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.4 Integrácie CES je uvedené:
„Dodávateľ je povinný v rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES poskytujúci minimálne
nasledujúce biznis rozhrania – komunikačné kanály: „
Otázka:
Na základe vyššie uvedeného, je správny predpoklad, že využitie v článku 4.4 prílohy „CES_priloha c. 1_opis
predmetu zakazky“ uvedené biznis rozhrania je potrebné identifikovať v rámci
príloh„CES_priloha c.
4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a schopnosti
realizacie“, aby bolo možné tieto prílohy správne vyplniť ?
Nakoľko nie je zrejmý jednoznačný kontext medzi prílohami „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky článok 4.4“,
„CES_priloha c. 4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a
schopnosti realizacie“, je možné zo strany obstarávateľa upraviť predmetné tu uvedené prílohy tak, aby boli
požiadavky na ich vyplnenie konzistentné a jednoznačné?
Ak nie je možné prílohy upraviť, je možné zo strany obstarávateľa identifikovať jednoznačné väzby medzi
prílohami?
Odpoveď č. 4:
Biznis rozhrania CES uvedené v článku 4.4. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam biznis rozhraní CES,
tak ako ich verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. S ohľadom na skutočnosť, že verejný
obstarávateľ vopred v rámci verejnej súťaže neurčil konkrétnu komplexnú technologickú platformu, na ktorej má
byť CES implementovaný, ale ponechal jej výber na uchádzačoch, umožnil v rámci podmienok vyššie uvedeného
článku, aby úspešný uchádzač dodal CES s biznis rozhraniami nad rámec biznis rozhraní uvedených v článku 4.4
Opisu predmetu zákazky.
Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu, aby verejný obstarávateľ neuviedol uchádzačov do omylu, nevytvoril
jednoznačné väzby medzi Biznis rozhraniami CES uvedenými v článku 4.4 Opisu predmetu zákazky a Funkčnými
oblasťami/podoblasťami a funkcionalitami uvedenými v prílohe č. 4B a 8 a v prílohe č. 4D.
Príloha č. 4D predstavuje rozklad požadovaných funkcionalít CES z pohľadu ich začlenenia do niekoľkých oblastí,
pričom je v rámci nich uplatnená dvojvrstvová štruktúra (napr. prvá vrstva funkcionality má označenie 1.5 a druhá
vrstva má označenie 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3). V prípade druhej vrstvy ide o hlbšie rozčlenenie prvej vrstvy funkcionality.
Príloha č. 4B a 8 je podkladom pre ocenenie funkcionalít, avšak pre zjednodušenie je uplatnená iba prvá vrstva
funkcionality (napr. 1.5). Verejný obstarávateľ nepožaduje ocenenie funkcionalít v rozčlenení do druhej vrstvy.
V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej zrozumiteľnosti svojej ponuky,
môže vypracovať samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, ktorom ozrejmí rozsah
a obsah ním navrhovaných Biznis rozhraní CES, prípadne k jednotlivým Biznis rozhraniam CES priradí
funkcionality uvedené v prílohe č. 4D. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej
ponuky.
Uchádzač je povinný vyplniť svoje odpovede vo všetkých riadkoch prílohy č. 4D. V prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4D poskytujú s iným názvom alebo v inej štruktúre,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom jednoznačne priradí
funkcionality z prílohy č. 4D (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo svojom navrhovanom
riešení CES. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Uchádzač nie je povinný vyplniť cenu každej funkcionality v riadkoch prílohy č. 4B a 8, v prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4B a 8 poskytujú zlúčené v inej funkcionalite.
V takomto prípade obdobne vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom
jednoznačne priradí funkcionality z prílohy č. 4B a 8 (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo

svojom navrhovanom riešení CES, tak aby vysvetlil nevyplnenie ceny pre danú funkcionalitu. Tento vysvetľujúci
dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Prílohu č. 4D a prílohu č. 4B a 8 nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 5:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.5 Biznis služby je uvedené:
„Dodávateľ je povinný v rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi CES zabezpečujúci naplnenie
jeho biznis potrieb prostredníctvom nasledovných koncových – biznis služieb:
Otázka:
Na základe vyššie uvedeného, je správny predpoklad, že využitie v článku 4.5 prílohy „CES_priloha c. 1_opis
predmetu zakazky“ uvedené biznis služby je potrebné identifikovať v rámci príloh„CES_priloha c. 4D_minimalna
pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a schopnosti realizacie“, aby bolo
možné tieto prílohy správne vyplniť ?
Nakoľko nie je zrejmý jednoznačný kontext medzi prílohami „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky článok 4.5“,
„CES_priloha c. 4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES_prilohy c. 4B a 8_tabulky ocenenia a
schopnosti realizacie“, je možné zo strany obstarávateľa upraviť predmetné tu uvedené prílohy tak, aby boli
požiadavky na ich vyplnenie konzistentné a jednoznačné?
Ak nie je možné prílohy upraviť, je možné zo strany obstarávateľa identifikovať jednoznačné väzby medzi
prílohami?
Odpoveď č. 5:
Biznis služby CES uvedené v článku 4.5. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam biznis služieb CES, tak
ako ich verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. S ohľadom na skutočnosť, že verejný
obstarávateľ vopred v rámci verejnej súťaže neurčil konkrétnu komplexnú technologickú platformu, na ktorej má
byť CES implementovaný, ale ponechal jej výber na uchádzačoch, umožnil v rámci podmienok vyššie uvedeného
článku, aby úspešný uchádzač dodal CES s názvami biznis služieb, ktoré nebudú zodpovedať názvom uvedeným
v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky alebo zlúčením/včlenením viacerých biznis služieb do jednej/inej abiznis
služby. Zároveň verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť, že úspešný uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít
v inej biznis službe než, v ktorej je funkcionalita lokalizovaná v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky.
Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu, aby verejný obstarávateľ neuviedol uchádzačov do omylu, nevytvoril
jednoznačné väzby medzi Biznis službami CES uvedenými v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky a Funkčnými
oblasťami/podoblasťami a funkcionalitami uvedenými v prílohe č. 4B a 8 a v prílohe č. 4D.
Verejný obstarávateľ však v podmienkach uvedených v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky od úspešného
uchádzača požaduje, aby v rámci svojej ponuky jednoznačne určil, ktorá biznis služba z jeho ponuky je
ekvivalentom biznis služby uvedenej v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky alebo, ktoré biznis služby boli
zlúčené/včlenené do inej biznis služby.
A ďalej v prípade, že úspešný uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít v inej biznis službe, než v ktorej je
funkcionalita lokalizovaná v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky, jednoznačne to uchádzač vo svojej ponuke označí
tak, aby nedošlo k pochybnosti o zabezpečení tejto funkcionality v rámci implementácie CES.
Príloha č. 4D predstavuje rozklad požadovaných funkcionalít CES z pohľadu ich začlenenia do niekoľkých oblastí,
pričom je v rámci nich uplatnená dvojvrstvová štruktúra (napr. prvá vrstva funkcionality má označenie 1.5 a druhá
vrstva má označenie 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3). V prípade druhej vrstvy ide o hlbšie rozčlenenie prvej vrstvy funkcionality.
Príloha č. 4B a 8 je podkladom pre ocenenie funkcionalít, avšak pre zjednodušenie je uplatnená iba prvá vrstva
funkcionality (napr. 1.5). Verejný obstarávateľ nepožaduje ocenenie funkcionalít v rozčlenení do druhej vrstvy.
Aby uchádzač vyhovel požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, v ktorom jednoznačne priradí k biznis
službám uvedeným v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky biznis služby uvedené vo svojom navrhovanom riešení

CES (ak sa jeho návrh biznis služieb nezhoduje s názvami alebo obsahom biznis služieb v uvedenom článku).
V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej zrozumiteľnosti svojej ponuky,
môže v tomto dokumente k biznis službám priradiť aj funkcionality uvedené v prílohe č. 4D. Tento vysvetľujúci
dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Uchádzač je povinný vyplniť svoje odpovede vo všetkých riadkoch prílohy č. 4D. V prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4D poskytujú s iným názvom alebo v inej štruktúre,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom jednoznačne priradí
funkcionality z prílohy č. 4D (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo svojom navrhovanom
riešení CES. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Uchádzač nie je povinný vyplniť cenu každej funkcionality v riadkoch prílohy č. 4B a 8, v prípade, že sa v ním
navrhovanom riešení CES niektoré z funkcionalít z prílohy č. 4B a 8 poskytujú zlúčené v inej funkcionalite.
V takomto prípade obdobne vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov), v ktorom
jednoznačne priradí funkcionality z prílohy č. 4B a 8 (s využitím priradených ID z prílohy) voči funkcionalitám vo
svojom navrhovanom riešení CES, tak aby vysvetlil nevyplnenie ceny pre danú funkcionalitu. Tento vysvetľujúci
dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Prílohu č. 4D a prílohu č. 4B a 8 nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 6:
V kontexte príloh „CES_priloha c. 4D_minimalna pozadovana funkcionalita a navrh“ a CES prílohy c. 4B a
8_tabulky ocenenia a schopnosti realizacie“, je správny predpoklad, že výsledná cena v prílohe CES_prilohy c. 4B
a 8_tabulky ocenenia a schopnosti realizacie“ bude cenou predstavujúcou Cenu za predmet zákazky podľa bodu
4 Prílohy č. 1 (Projekt implementácie) s DPH?
Odpoveď č. 6:
Áno, výsledná cena v prílohe č. 4B a 8 predstavuje cenu za predmet zákazky „Projekt implementácie“ podľa bodu
4 Opisu predmetu zákazky.
Otázka č. 7:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.1 Aplikačné moduly CES je uvedené:
„Dodávateľ môže implementovať CES s názvami aplikačných modulov, ktoré nebudú zodpovedať názvom
uvedeným vyššie alebo zlúčením/včlenením viacerých aplikačných modulov do jedného/iného aplikačného
modulu, avšak v rámci svojej ponuky musí jednoznačne určiť, ktorý aplikačný modul z jeho ponuky je ekvivalentom
aplikačného modulu uvedeného v tejto časti opisu predmetu zákazky alebo, ktoré aplikačné moduly boli
zlúčené/včlenené do iného aplikačného modulu. V prípade, že úspešný uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít
v inom module než, v ktorom je funkcionalita lokalizovaná v tejto časti opisu predmetu zákazky, jednoznačne to vo
svojej ponuke označí tak, aby nedošlo k pochybnosti o zabezpečení tejto funkcionality v rámci implementácie CES.
Dodávateľ môže implementovať CES aj aplikačnými modulmi nad rámec vyššie uvedených modulov, ak ich
dodanie považuje za nevyhnutné pre splnenie predmetu zákazky. Dodanie modulov nad rámec vyššie uvedených
však nebude mať vplyv na hodnotenie podľa Kritéria D a ani na výšku zmluvnej ceny za Projekt Implementácie
CES.“
Otázka:
Je teda možné ľubovoľne upravovať všetky prílohy, kde sa uvádzajú Aplikačné moduly podľa článku 4.1 prílohy
„CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“, alebo od nich odvodené a priamo súvisiace požadované funkcionality,
názvy skupín funkcionalít, prípadne pomenovanie z viacerých aplikačných modulov zložených celkov?.
Ak je možné meniť všetky relevantné prílohy, budú zverejnené ich editovateľné verzie?
Odpoveď č. 7:
Aplikačné moduly CES uvedené v článku 4.1. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam aplikačných modulov
CES, tak ako ich verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. S ohľadom na skutočnosť, že

verejný obstarávateľ vopred v rámci verejnej súťaže neurčil konkrétnu komplexnú technologickú platformu, na
ktorej má byť CES implementovaný, ale ponechal jej výber na uchádzačoch, umožnil v rámci podmienok vyššie
uvedeného článku, aby úspešný uchádzač dodal CES s názvami aplikačných modulov, ktoré nebudú zodpovedať
názvom uvedeným v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky alebo zlúčením/včlenením viacerých aplikačných
modulov do jedného/iného aplikačného modulu. Zároveň verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť, že úspešný
uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít v inom module než, v ktorom je funkcionalita lokalizovaná v článku 4.1
Opisu predmetu zákazky.
Aby uchádzač vyhovel požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, v ktorom jednoznačne priradí
k aplikačným modulom uvedeným v článku 4.1 Opisu predmetu zákazky aplikačné moduly uvedené vo svojom
navrhovanom riešení CES (ak sa jeho návrh modulov nezhoduje s názvami alebo obsahom modulov v uvedenom
článku). V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej zrozumiteľnosti svojej
ponuky, môže v tomto dokumente k aplikačným modulom priradiť aj funkcionality uvedené v prílohe č. 4D. Tento
vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Prílohy nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 8:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.2 Aplikačné služby CES je
uvedené:
„Dodávateľ môže implementovať CES s názvami aplikačných služieb, ktoré nebudú zodpovedať názvom
uvedeným vyššie alebo zlúčením/včlenením viacerých aplikačných služieb do jednej/inej aplikačnej služby, avšak
v rámci svojej ponuky musí jednoznačne určiť, ktorá aplikačná služba z jeho ponuky je ekvivalentom aplikačnej
služby uvedenej v tejto časti opisu predmetu zákazky alebo, ktoré aplikačné služby boli zlúčené/včlenené do inej
aplikačnej služby. V prípade, že úspešný uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít v inej aplikačnej službe než, v
ktorej je funkcionalita lokalizovaná v tejto časti opisu predmetu zákazky, jednoznačne to vo svojej ponuke označí
tak, aby nedošlo k pochybnosti o zabezpečení tejto aplikačnej služby v rámci implementácie CES.
Dodávateľ môže implementovať CES aj aplikačnými službami nad rámec vyššie uvedených služieb, ak ich dodanie
považuje za nevyhnutné pre splnenie predmetu zákazky. Dodanie aplikačných služieb nad rámec vyššie
uvedených však nebude mať vplyv na hodnotenie podľa Kritéria D a ani na výšku zmluvnej ceny za Projekt
Implementácie CES. „
Otázka:
Je teda možné ľubovoľne upravovať všetky prílohy, kde sa uvádzajú Aplikačné služby podľa článku 4.2 prílohy
„CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“, alebo od nich odvodené a priamo súvisiace požadované funkcionality,
názvy skupín funkcionalít, prípadne pomenovanie z viacerých aplikačných služieb zložených celkov?.
Ak je možné meniť všetky relevantné prílohy, budú zverejnené ich editovateľné verzie?
Odpoveď č. 8:
Aplikačné služby CES uvedené v článku 4.2. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam aplikačných služieb
CES, tak ako ich verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. S ohľadom na skutočnosť, že
verejný obstarávateľ vopred v rámci verejnej súťaže neurčil konkrétnu komplexnú technologickú platformu, na
ktorej má byť CES implementovaný, ale ponechal jej výber na uchádzačoch, umožnil v rámci podmienok vyššie
uvedeného článku, aby úspešný uchádzač dodal CES s názvami aplikačných služieb, ktoré nebudú zodpovedať
názvom uvedeným v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky alebo zlúčením/včlenením viacerých aplikačných služieb
do jednej/inej aplikačnej služby. Zároveň verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť, že úspešný uchádzač poskytuje
niektorú z funkcionalít v inej aplikačnej službe než, v ktorej je funkcionalita lokalizovaná v článku 4.2 Opisu
predmetu zákazky.
Aby uchádzač vyhovel požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, v ktorom jednoznačne priradí
k aplikačným službám uvedeným v článku 4.2 Opisu predmetu zákazky aplikačné služby uvedené vo svojom

navrhovanom riešení CES (ak sa jeho návrh aplikačných služieb nezhoduje s názvami alebo obsahom aplikačných
služieb v uvedenom článku). V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej
zrozumiteľnosti svojej ponuky, môže v tomto dokumente k aplikačným službám priradiť aj funkcionality uvedené
v prílohe č. 4D. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Prílohy nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 9:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.3 Integrácie CES je uvedené:
„Dodávateľ môže implementovať CES aj s integráciami nad rámec vyššie uvedených integrácií, ak ich dodanie
považuje za nevyhnutné pre splnenie predmetu zákazky. Dodanie integrácií nad rámec vyššie uvedených však
nebude mať vplyv na hodnotenie podľa Kritéria D a ani na výšku zmluvnej ceny za Projekt Implementácie CES..
Otázka:
Je teda možné ľubovoľne upravovať všetky prílohy, kde sa uvádzajú Integrácie CES podľa článku 4.3 prílohy
„CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“, alebo od nich odvodené a priamo súvisiace požadované funkcionality,
názvy skupín funkcionalít, prípadne pomenovanie z viacerých častí zložených celkov?.
Odpoveď č. 9:
Integrácie CES uvedené v článku 4.3. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam integrácií CES, tak ako ich
verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. Počet, rozsah a detaily integrácií budú
predmetom analýzy a vypracovania DŠR.
V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej zrozumiteľnosti svojej ponuky,
môže vypracovať samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, ktorom ozrejmí rozsah
a obsah ním navrhovaných integrácií CES, prípadne k jednotlivým integráciám CES priradí funkcionality uvedené
v prílohe č. 4D. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Prílohy nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 10:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.4 Biznis rozhrania CES je uvedené:
„Dodávateľ môže implementovať CES aj s biznis rozhraniami nad rámec vyššie uvedených biznis rozhraní, ak ich
dodanie považuje za nevyhnutné pre splnenie predmetu zákazky. Dodanie biznis rozhraní na rámec vyššie
uvedených však nebude mať vplyv na hodnotenie podľa Kritéria D a ani na výšku zmluvnej ceny za Projekt
Implementácie CES. Dodávateľ môže implementovať CES aj aplikačnými službami nad rámec vyššie uvedených
služieb, ak ich dodanie považuje za nevyhnutné pre splnenie predmetu zákazky. Dodanie aplikačných služieb nad
rámec vyššie uvedených však nebude mať vplyv na hodnotenie podľa Kritéria D a ani na výšku zmluvnej ceny za
Projekt Implementácie CES. „
Otázka:
Je teda možné ľubovoľne upravovať všetky prílohy, kde sa uvádzajú Biznis rozhrania podľa článku 4.4 prílohy
„CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“, alebo od nich odvodené a priamo súvisiace požadované funkcionality,
názvy skupín funkcionalít, prípadne pomenovanie z viacerých častí zložených celkov?.
Ak je možné meniť všetky relevantné prílohy, budú zverejnené ich editovateľné verzie?
Odpoveď č. 10:
Biznis rozhrania CES uvedené v článku 4.4. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam biznis rozhraní CES,
tak ako ich verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. S ohľadom na skutočnosť, že verejný
obstarávateľ vopred v rámci verejnej súťaže neurčil konkrétnu komplexnú technologickú platformu, na ktorej má
byť CES implementovaný, ale ponechal jej výber na uchádzačoch, umožnil v rámci podmienok vyššie uvedeného
článku, aby úspešný uchádzač dodal CES s biznis rozhraniami nad rámec biznis rozhraní uvedených v článku 4.4
Opisu predmetu zákazky.

V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej zrozumiteľnosti svojej ponuky,
môže vypracovať samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, ktorom ozrejmí rozsah
a obsah ním navrhovaných Biznis rozhraní CES, prípadne k jednotlivým Biznis rozhraniam CES priradí
funkcionality uvedené v prílohe č. 4D. Tento vysvetľujúci dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej
ponuky.
Prílohy nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 11:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ v článku 4.5 Biznis služby CES je uvedené:
„Dodávateľ môže implementovať CES s názvami biznis služieb, ktoré nebudú zodpovedať názvom uvedeným
vyššie alebo zlúčením/včlenením viacerých biznis služieb do jednej/inej biznis služby, avšak v rámci svojej ponuky
musí jednoznačne určiť, ktorá biznis služba z jeho ponuky je ekvivalentom biznis služby uvedenej v tejto časti opisu
predmetu zákazky alebo, ktoré biznis služby boli zlúčené/včlenené do inej biznis služby. V prípade, že úspešný
uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít v inej biznis službe než, v ktorej je funkcionalita lokalizovaná v tejto časti
opisu predmetu zákazky, jednoznačne to vo svojej ponuke označí tak, aby nedošlo k pochybnosti o zabezpečení
tejto biznis služby v rámci implementácie CES.
Dodávateľ môže implementovať CES aj biznis službami nad rámec vyššie uvedených služieb, ak ich dodanie
považuje za nevyhnutné pre splnenie predmetu zákazky. Dodanie biznis služieb nad rámec vyššie uvedených však
nebude mať vplyv na hodnotenie podľa Kritéria D a ani na výšku zmluvnej ceny za Projekt Implementácie CES.„
Otázka:
Je teda možné ľubovoľne upravovať všetky prílohy, kde sa uvádzajú Biznis služby podľa článku 4.5 prílohy
„CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“, alebo od nich odvodené a priamo súvisiace požadované funkcionality,
názvy skupín funkcionalít, prípadne pomenovanie z viacerých častí zložených celkov?.
Ak je možné meniť všetky relevantné prílohy, budú zverejnené ich editovateľné verzie?
Odpoveď č. 11:
Biznis služby CES uvedené v článku 4.5. Opisu predmetu zákazky predstavujú zoznam biznis služieb CES, tak
ako ich verejný obstarávateľ navrhol pri vytváraní štúdie uskutočniteľnosti. S ohľadom na skutočnosť, že verejný
obstarávateľ vopred v rámci verejnej súťaže neurčil konkrétnu komplexnú technologickú platformu, na ktorej má
byť CES implementovaný, ale ponechal jej výber na uchádzačoch, umožnil v rámci podmienok vyššie uvedeného
článku, aby úspešný uchádzač dodal CES s názvami biznis služieb, ktoré nebudú zodpovedať názvom uvedeným
v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky alebo zlúčením/včlenením viacerých biznis služieb do jednej/inej abiznis
služby. Zároveň verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť, že úspešný uchádzač poskytuje niektorú z funkcionalít
v inej biznis službe než, v ktorej je funkcionalita lokalizovaná v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky.
Aby uchádzač vyhovel požiadavkách verejného obstarávateľa uvedeným v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky,
vypracuje samostatný dokument s názvom „Vysvetlenie k prílohe ... (názov)“, v ktorom jednoznačne priradí k biznis
službám uvedeným v článku 4.5 Opisu predmetu zákazky biznis služby uvedené vo svojom navrhovanom riešení
CES (ak sa jeho návrh biznis služieb nezhoduje s názvami alebo obsahom biznis služieb v uvedenom článku).
V prípade, že to bude uchádzač považovať za potrebné z dôvodu jednoznačnej zrozumiteľnosti svojej ponuky,
môže v tomto dokumente k biznis službám priradiť aj funkcionality uvedené v prílohe č. 4D. Tento vysvetľujúci
dokument uchádzač predloží pri predkladaní svojej ponuky.
Prílohy nie je možné meniť nad rámec pre uchádzača neuzamknutých buniek.
Otázka č. 12:
V texte súboru „CES_priloha c. 1_opis predmetu zakazky“ je uvedené, že “Dodávateľ v rámci plnenia predmetu
zákazky dodá objednávateľovi nižšie určené prostredia CES implementované vo Vládnom cloude“.
Ak si dodávateľ zvolí pre implementáciu CES technologické prostredie SAP HANA, tak SAP povoľuje prevádzku
SAP HANA systémov len v SAP certifikovaných prostrediach. Sú jednotlivé komponenty technologického

prostredia (operačné systémy, CPU, dátové úložiská, sieťové prvky) Vládneho cloudu certifikované na prevádzku
SAP HANA technologickej platformy ?
Ak nie, kto zabezpečí túto certifikáciu?
Ak nie, zmení sa daný harmonogram v článku 4.10?
Odpoveď č. 12:
Zabezpečenie primerane vhodných komponentov technologického prostredia vo Vládnom cloude je na
zodpovednosti verejného obstarávateľa v rámci ním poskytovanej súčinnosti pri implementácii CES. Rovnako
zabezpečenie prípadnej certifikácie je na zodpovednosti verejného obstarávateľa.
Zmeny harmonogramu sú v zmysle zmluvných podmienok determinované dostatočným časovým priestorom na
implementáciu CES a rozhoduje o nich Riadiaci výbor programu CES.
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 zmenil 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 bola zmenená i v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania formou redakčnej opravy
/ korigenda, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚVO i Vestníku EÚ.
S pozdravom
Ing. Dáša Lauková v.r.
riaditeľka odboru pre CVO

