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Vysvetlenie k súťažným podkladom – časť 6
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 1
Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladov časti B Podmienky účasti, bod 3. Technická alebo
odborná spôsobilosť - §34 ods. 1 písmeno g) považaduje
A) LHE špecialista
Jedna osoba – LHE špecialista so znalosťami v oblasti analýzy, návrhu a implementácie LHE do
informačných systémov, ktoré preukáže nasledovne:
(...)


Skúsenosti z minimálne 3 projektov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu LHE (lesnej
hospodárskej evidencie) do informačných systémov – preukáže predložením podpísaného
profesijného životopisu.

Máme za to, že uvedená požiadavka je v priamom rozpore s §10 ods. 2 zákona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní podľa ktorého „verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti“.
Myslíme si, že pri LHE špecialistovi je postačujúca praktická skúsenosť s LHE na úrovni používateľa.
Analýzu, návrh a implementáciu zabezpečia iní špecialisti požadovaní verejným obstarávateľom,
najmä databázový špecialista, špecialisti objektovej analýzy a špecialisti so znalosťami v oblasti
vývoja.NET aplikácií. LHE špecialista bude vykonávať prevažne konzultačnú a poradenskú činnosť.
Bude verejný obstarávateľ akceptovať LHE špecialistu, ktorý preukáže dostatočné užívateľské
skúsenosti s lesnou hospodárskou evidenciou?
Odpoveď:
Predmetom verejného obstarávania je veľa zmien samotného informačného systému v podstatnej
časti metodická podpora pre zavedenie inovatívnych postupov do riadiacich procesov lesného
podniku, čo je vysoko špecifická, sektorovo orientovaná problematika. Z tohto pohľadu sa javia
požiadavky verejného obstarávateľa na zloženie tímu veľmi minimalistické, lebo odborníci, u ktorých
je reálny predpoklad, že disponujú schopnosťou skvalitniť systém riadenia takého podniku, by mali
mať hlboké skúsenosti v problematike vlastného riadenia lesného podniku, ako aj by mali mať
skúsenosti s implementáciou informačných systémov pre podporu takého riadenia lesného podniku.
Je treba chápať, že ak má dodávateľ ambíciu navrhovať zmeny v riadiacich procesoch, mal by mať
schopnosť ovládať túto problematiku vo všetkých súvislostiach, (procesných, manažérskoorganizačných, legislatívnych, technologických) a to na základe v praxi realizovaných, overených
projektov.
Je samozrejme možné, že rozdelenie kompetencií v tíme môže byť rozličné, že koncentrácia
skúseností nemusí spočívať v kvalifikácii jednej osoby, no tím ako celok komplexnou erudíciou musí
byť vybavený, čo v predloženej ponuke preukáže. Praktická skúsenosť používateľa LHE (ako aj
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akejkoľvek inej odbornej agendy) je diametrálne iná od skúsenosti odborníka, ktorý systém LHE v
praxi na viacerých miestach zavádzal a mal možnosť prevádzkovo riešiť problematiku LHE vo
všetkých súvislostiach a detailoch. Navyše, nie každý používateľ lesnej hospodárskej evidencie má
analytickú schopnosť ako aj schopnosť prenášať skúsenosti na špecialistov. Presvedčivým dokladom
tejto schopnosti je, keď sa na takýchto projektoch už úspešne podieľal, čo je v súťažných podkladoch
požadované.
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