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Vysvetlenie k súťažným podkladom – časť 2
Zo strany uchádzača bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k nadlimitnej
zákazke: „Priebežné sledovanie pohybov dreva – Komplexná metodická podpora, doplnenie
Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská
podpora“
Otázka č. 1:
V súťažných podkladov, časť B. Podmienky účasti, bod 3. Technická alebo odborná spôsobilosť,
je uvedená minimálna požadovaná úroveň na člen tímu - A) LHE* špecialista, v zmysle ktorej
verejný obstarávateľ požaduje preukázať „skúsenosti z minimálne 3 projektov zameraných na
analýzu, návrh a implementáciu LHE (lesnej hospodárskej evidencie) do informačných systémov“.
Z uvedeného nie je zrejmé, čo má na mysli verejný obstarávateľ pod požiadavkou "3 projektov
zameraných na analýzu, návrh a implementáciu LHE (lesnej hospodárskej evidencie) do
informačných systémov“, resp. čo považuje za projekt. Myslí tým verený obstarávateľ 3 projekty
implementácie toho istého programového riešenia na vedenie LHE do 3 rôznych informačných
systémov alebo implementáciu 3 rôznych programových riešení na vedenie LHE do IS užívateľa?
Odpoveď:
Verený obstarávateľ bude akceptovať obidva popísané typy projektov (3 projekty implementácie
toho istého programového riešenia na vedenie LHE do 3 rôznych informačných systémov alebo
implementáciu 3 rôznych programových riešení na vedenie LHE do IS užívateľa) resp.
kombináciu takto definovaných projektov.
Otázka č.2
V súťažných podkladov, časť B. Podmienky účasti, bod 3. Technická alebo odborná spôsobilosť,
je uvedená minimálna požadovaná úroveň na člen tímu - A) LHE* špecialista, v zmysle ktorej
verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného
lesného hospodára alebo na odbornú spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie činností s lesným
reprodukčným materiálom. Z pohľadu zamerania predmetu zákazky je podľa nášho názoru
požadovanie osvedčenia na odbornú spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie činností s lesným
reprodukčným materiálom neodôvodniteľné, nakoľko nesúvisí s predmetom plnenia zmluvy a
činnosťou LHE špecialistu. Žiadame verejné obstarávateľa o vysvetlenie a zdôvodnenie, akým
spôsobom súvisia požadované osvedčenia s kompetenciami a odbornosťou, ktorú verejný
obstarávateľ
požaduje
od
Špecialistu
pre
lesnú
hospodársku
evidenciu?
Odpoveď:
Predmetom obstarávania je rozšírene informačného systému lesnej hospodárskej evidencie (LHE)
o systém PSPD, ktorý bude priamou nadstavbou súčasného informačného systému LHE a bude
riešiť povinné súčasti LHE. LHE je v Slovenskej republike vedená na základe:


Zákon č. 326/2005 Z. z.
§ 4 Evidencia lesných pozemkov
(1) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na účely zistenia aktuálneho stavu o účastníkoch
konaní podľa tohto zákona vedie evidenciu lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a
odborných lesných hospodárov (ďalej len „hospodár“).
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§ 47 Hospodár
(1) Hospodár je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činností uvedených v § 48.
Podmienkou na výkon týchto činností je zápis v registri odborných lesných hospodárov, ktorý
vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva [§ 59 ods. 2 písm. j)].
(8) Hospodár môže vykonávať činnosť pre jedného obhospodarovateľa lesa alebo pre viacerých
obhospodarovateľov lesa na lesných pozemkoch, ktorých súhrnná výmera nepresiahne 2 000
hektárov. Na výmere väčšej ako 2 000 hektárov môže hospodár vykonávať činnosť, ak na každých
ďalších, aj začatých 1 000 hektárov hospodár podľa odseku 1 alebo právnická osoba podľa odseku
2 zamestnáva fyzickú osobu najmenej s úplným stredným odborným vzdelaním lesníckeho
zamerania alebo ak s vykonávaním činnosti hospodára na výmere väčšej ako 2 000 hektárov
súhlasí príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý v súhlase určí výmeru lesných
pozemkov, na ktorých bude hospodár vykonávať činnosti podľa § 48.
§ 48 Činnosť, povinnosti a oprávnenia hospodára
(1) Hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Pri tejto činnosti je zodpovedný za
plnenie povinností podľa odseku 2 alebo vyplývajúcich z osobitného predpisu.62)
(2) Hospodár je povinný
a) pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu starostlivosti
a kontrole plnenia programu starostlivosti,
b) usmerňovať realizáciu programu starostlivosti a opatrení uložených na ochranu lesa,
c) dohliadať na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa,
d) kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese,
e) viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných predpisov,59)
f) sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa
predkladať o nich hlásenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej
službe,
g) navrhovať preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov
a dozerať na ich realizáciu vrátane opatrení podľa § 28 ods. 3,
h) navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu
genetických zdrojov hlavných lesných drevín,
i) navrhovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v
lesoch,
j) upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú
činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva
k) zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby,
l) vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva,
m) zúčastniť sa školenia, ktoré každoročne zabezpečí ministerstvo alebo na základe jeho poverenia
vykoná právnická osoba zriadená ministerstvom; školenia sa musí zúčastniť najneskôr do konca
kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra hospodárov alebo od
posledného školenia,
n) oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva každú zmenu skutočností
uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilostí najneskôr do 15 dní od vzniku zmeny,
o) zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch (§ 62) a poskytovať súčinnosť zamestnancovi orgánu
štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch,
p) poskytovať súčinnosť správcovi informačného systému (§ 45 ods. 4).
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(3) Hospodár je oprávnený
a) predkladať požiadavky a pripomienky k návrhu programu starostlivosti,
b) vykonať úpravu programu starostlivosti,
c) navrhnúť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa predčasnú obnovu programu
starostlivosti alebo zmenu programu starostlivosti,
d) dať súhlas na vykonanie náhodnej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti pre
lesný celok alebo vlastnícky celok,
e) navrhovať postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený programom starostlivosti (§ 19 ods. 3),
f) navrhovať projekty ozdravných opatrení.


Vyhláška č. 297/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii
§ 12 Časová postupnosť vedenia evidencie a termíny predkladania evidenčných výkazov
(2) Evidenčné výkazy podľa § 9 ods. 1 písm. a) vedie a zaznamenáva odborný lesný hospodár
mesačne. Zaznamenáva sa stav za kalendárny mesiac do tridsiatich dní po jeho skončení.
V zmysle hore uvedeného nebude obstarávateľ akceptovať žiadne iné doklady nespĺňajúce
požiadavky slovenskej legislatívy a trvá na dokumentoch tak ako boli požadované.
Obstarávateľ v súťažných podkladoch, časť B. Podmienky účasti, bod 3. Technická alebo odborná
spôsobilosť požaduje minimálnu úroveň na člena tímu - A) LHE* špecialista, v zmysle ktorej
verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného
lesného hospodára alebo na odbornú spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie činností s lesným
reprodukčným materiálom. Obstarávateľ pripúšťa alternatívne len jednu z uvedených spôsobilosti,
nakoľko má za to, že obidve spĺňajú vzdelaním, praxou a požadovanou úrovňou znalostí LHE ním
požadovaný rozsah technická alebo odbornej spôsobilosti.
Otázka č.3
V súťažných podkladov, časť B. Podmienky účasti, bod 3. Technická alebo odborná spôsobilosť,
je uvedená minimálna požadovaná úroveň na člen tímu - E) Oblasť riadenia požiadaviek. Verejný
obstarávateľ požaduje preukázať túto odborná spôsobilosť v oblasti riadenia požiadaviek a zmien
softvérových aplikácií prostredníctvom kópie osvedčenia, resp. certifikátom. Verejný obstarávateľ
nešpecifikoval aké konkrétne osvedčenie alebo certifikát bude akceptovať. Sme presvedčení, že
získavanie znalosti v oblasti riadenia požiadaviek a zmien softvérových aplikácií je súčasťou
mnohých vzdelávacích produktov v oblasti projektového riadenia, ktoré predstavujú kvalitatívne
aj kvantitatívne širší rozsah. Bude verejný obstarávateľ v tejto súvislosti akceptovať predloženie
certifikátov ako je napríklad PRINCE2 Foundation alebo ITIL Foundation in IT Service
Management?
Odpoveď: Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať všetky osvedčenia a certifikáty, ktoré
potvrdzujú odbornú spôsobilosť v oblasti riadenia požiadaviek a zmien softvérových aplikácií,
teda aj PRINCE2 Foundation alebo ITIL Foundation in IT Service Management.
Otázka č.4
Verejný obstarávateľ požaduje pri preukazovaní minimálnej požadovanej úrovne na určitých
členov tímu predloženie „kópiou osvedčenia, resp. certifikátu“. Myslí tým verejný obstarávateľ
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fotokópiu

osvedčenia/certifikátu

alebo

úradne

overenú

kópiu

osvedčenia/certifikátu?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie potrebných dokladov formou fotokópie
osvedčenia/certifikátu, prípadne scen originálu osvedčenia/certifikátu.
Otázka č.5
Niektoré certifikačné autority vydávajú iba elektronické verzie certifikátov. Akú formu certifikátu
má uchádzač predložiť v prípade, že certifikačná autorita originálne (rozumej písomné)
vyhotovenie certifikátu nevydáva?
Odpoveď:
V prípade elektronického certifikátu, ktorý sa nevydáva v písomnej forme, bude verejný
obstarávateľ akceptovať certifikát vygenerovaný vo formáte .pdf, vrátane odkazu na jeho
zverejnenie (voľne prístupné).

Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ

