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Vec
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému - vysvetlenie súťažných podkladov č. 7
Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej dňa 13.06.2019
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 110-269871 zo dňa 10.06.2019 a vo Vestníku verejného
obstarávania č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019 pod zn. 8008 – MSS v znení korigenda č. 14272 – IOX zo dňa
11.06.2019.
Otázka č. 1:
V texte súboru „CES_priloha c. 2_navrh zmluvnych podmienok“ v článku 5. sa uvádza, že „ Termíny vzťahujúce sa
na nasadenie do produktívnej prevádzky a migrácie uvedené v bode 5.3 tejto Zmluvy sú záväzné. V prípade, ak
účinnosť tejto Zmluvy nenastane skôr ako 6 mesiacov pred 1. aprílom 2020, nasadenie do produktívnej prevádzky
podľa DŠR sa bude realizovať iba v troch etapách (pričom prvá etapa podľa bodu 5.3.1 tejto Zmluvy sa začlení do
druhej etapy podľa bodu 5.3.2 tejto Zmluvy) bez vplyvu na cenu diela v termínoch podľa bodov 5.3.2 až 5.3.4 tejto
Zmluvy, pričom celkový počet migrovaných Organizácií zostane zachovaný. V prípade zníženia počtu etáp podľa
predchádzajúcej vety, sa ustanovenia tejto Zmluvy vzťahujúce sa na štyri etapy použijú primerane s prihliadnutím
na predmet Zmluvy a na práva a povinnosti zmluvných strán upravené v Zmluve.
Je správny predpoklad, v prípade ak účinnosť zmluvy nenastane skôr ako 6 mesiacov pred 1. aprílom 2020, že
formulácia „pričom prvá etapa podľa bodu 5.3.1 tejto Zmluvy sa začlení do druhej etapy podľa bodu 5.3.2 tejto
Zmluvy“ určuje začlenenie realizačných častí etáp avšak bez povinnosti migrácie organizácií za prvú a druhú etapu
súčasne a počet migrovaných organizácií bude vždy určený v príslušnej DŠR (podľa článku 4. bod 4.2.7.) za
povinnosti dodržať určený počet organizácií podľa prílohy č.1 Opisu predmetu zákazky v rámci realizovaných etáp?
Odpoveď č. 1:
Áno, tento predpoklad je správny. Začlenením z pohľadu verejného obstarávateľa sa myslí predovšetkým
začlenenie funkcionalít z pôvodnej prvej DŠR do pôvodnej druhej DRŠ, čím sa do jedného termínu zlúči nasadenie
základnej funkčnosti a časti rozšírenej funkčnosti. Počet migrovaných organizácií sa určuje samostatne v každej
DŠR a preto verejný obstarávateľ nepredpokladá, že by sa mali počty možných migrovaných organizácií z
pôvodnej prvej DŠR a z pôvodnej druhej DRŠ sčítať do jednej etapy migrácie, ale že sa určia osobitne s ohľadom
na výsledky analýz pre danú DŠR.
Otázka č. 2:
Pri Prílohe č. 9 súťažných podkladov (Záväzný návrh realizácie aktivít – odborníci) bol identifikovaný nesúlad medzi
dokumentom súťažných podkladov a súborom vo formáte XLS. Dokument súťažných podkladov na strane 129
uvádza, že v stĺpci MJ „Mernou jednotkou je človekodeň.“ a v stĺpci Počet jednotiek „Uchádzač uvedie počet hodín
práce uvedeného odborníka na vybranej etape (aktivite) s presnosťou na max. 4 desatinné miesta.“ V prílohe 9 vo

formáte XLS v stĺpci Počet jednotiek sa uvádza usmernenie „Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného
odborníka na aktivite v celých číslach bez desatinných miest.“ Vzhľadom na to, že vo väzbe prílohou
zadefinovaných aktivít na jednotlivé typy odborníkov budú používané alikvotné prepočty a u niektorých pozícií aj
zlomkové počty človekodní preferujeme možnosť vyplnenia Prílohy 9 v časti Počet jednotiek v človekodňoch s
presnosťou na max. 4 desatinné miesta. Bude takého vyplnenie prílohy akceptované?
Odpoveď č. 2:
Stĺpec Počet jednotiek, ktorý je súčasťou Prílohy 9, je potrebné vyplniť v celých číslach bez desatinných miest tak,
ako je uvedené v popise stĺpca v priloženom XLS dokumente – editovateľná verzia.
V uvedenom prípade dochádza k úprave súťažných podkladov v Prílohe č. 9 súťažných podkladov, a to
nasledovne:
Časť textu vysvetlenia v Prílohe č. 9 ZÁVÄZNÝ NÁVRH REALIZÁCIE AKTIVÍT – ODBORNÍCI sa mení zo
súčasného textu v tomto znení:

„Vysvetlenie:
**** Uchádzač vyplní jednotkovú sadzbu s DPH (v EUR) stanovenú s presnosťou na max. 2 desatinné miesta,
pričom musí dbať na obmedzenia týkajúce sa výšky jednotkovej ceny za osobohodinu uvedené nižšie pod týmto
vysvetlením.
***** Uchádzač uvedie počet hodín práce uvedeného odborníka na vybranej etape (aktivite) s presnosťou na max.
4 desatinné miesta.“,
na nový text, ktorý znie nasledovne:
„Vysvetlenie:
**** Uchádzač vyplní jednotkovú sadzbu s DPH (v EUR) stanovenú s presnosťou na max. 2 desatinné
miesta, pričom musí dbať na obmedzenia týkajúce sa výšky jednotkovej ceny za človekodeň uvedenej
nižšie pod týmto vysvetlením.
***** Uchádzač uvedie počet človekodní uvedeného odborníka na vybranej etape (aktivite) v celých číslach
bez desatinných miest.“
Zmenou súťažných podkladov sa odstráni administratívna chyba uvedená v súťažných podkladoch a rozpor medzi
prílohou č. 9 súťažných podkladov a xls dokumentom ako editovateľnej verzie Prílohy č. 9, ktorú uchádzač vypĺňa
a ktorá bola poskytnutá záujemcom správne. Poskytnutím tohto vysvetlenia nedochádza k takej zmene súťažných
podkladov, ktorá by podstatne menila súťažné podklady a mala vplyv na vypracovanie ponuky, nakoľko uchádzač
počet človekodní len zaokrúhli na celé číslo matematicky.
Otázka č. 3:
V Prílohe č. 9 súťažných podkladov (Záväzný návrh realizácie aktivít – odborníci) sa uvádzajú jednotlivé typy
preddefinovaných odborníkov a ich miera zapojenia do projektu implementácie vyjadrená počtom človekodní vo
väzbe na zadefinované aktivity. V zmysle Vysvetlenia súťažných podkladov č. 2 (otázka 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).“
Bude akceptované vyplnenie prílohy, kde sa za jednotlivé Typy odborníkov (rozlíšené podľa sadzieb na
senior/junior pozície) uvedie celkový počet jednotiek (ČD) za danú pozíciou (t.j. napr. pri zapojení 5 osôb IT/IS
konzultanta, ktorí sa budú podieľať na rovnakej aktivite za rovnakú sadzbu sa v prílohe uvedie len jedna položka s
kumulatívnym počtom človekodní za daný typ odborníka)?

Odpoveď č. 3:
Takéto vyplnenie (len jedna položka s kumulatívnym počtom človekodní) nebude zo strany verejného obstarávateľa
akceptované. Pri vypĺňaní je potrebné v prípade napr. piatich identických typov odborníkov vyplniť samostatný
riadok za každého z nich.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu (predĺženie) lehoty na predkladanie ponúk z termínu 20.06.2019
o 09:00 hod. na nový termín 24.6.2019 o 10:00 hod. Z dôvodu predĺženia lehoty na predkladanie ponúk sa
tiež mení termín otvárania ponúk, a to z termínu 20.06.2019 o 13:00 hod. na nový termín 25.06.2019 o 10:00
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
bude zverejnené vo Vestníku ÚVO i Vestníku EÚ.
S pozdravom
Ing. Dáša Lauková v.r.
riaditeľka odboru pre CVO

