
 
 
 

ZMLUVA  

O SLUŽBÁCH Č. OVO2-2013/000755 

ELEKTRONICKÉHO KONTRAKTAČNÉHO SYSTÉMU 

(ďalej len „ Zmluva“) 

podľa § 269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“)  

 

 

uzavretá v nižšie uvedený deň medzi: 

 
Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:  00151866 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu:  7000001400/8180 
Menom ktorého koná: Ing. Denisa Saková, PhD. 

Vedúca služobného úradu Ministerstva vnútra SR 
Na základe plnej moci č. p: KVSU-2012/000692-001  

  zo dňa 15. mája 2012 
 
ďalej len „Objednávateľ“ na jednej strane 
  
a  
  
Poskytovateľ:   
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 
Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2081/B 
IČO 35 763 469 
IČ DPH:  SK2020273893 
DIČ 2020273893 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:  2624740444/1100 
V mene ktorej koná Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva  
  Martin Mác, člen predstavenstva 
 
Obchodné meno ANASOFT APR, spol. s r.o. 
Sídlo Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava 
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6042/B 
IČO 31 361 552 
IC DPH SK 2020345778 
DIČ 2020345778 
Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s. 
Číslo účtu:  2621040039/1100 
V mene ktorej koná Ing. Stanislav Čekovský, konateľ 

 

Obchodné meno: Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 
IČO: 31320414 
V mene ktorej koná: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
 

ďalej len  „Poskytovateľ“ na druhej strane 

Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“ 
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1 PREAMBULA 

  

1.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania vo forme užšej súťaže na dodávku služieb 
Elektronického kontraktačného systému, ktorá bola zverejnená a vyhlásená Objednávateľom ako 
verejným obstarávateľom  v Úradnom vestníku EU dňa 02.01.2014 pod značkou 2014/S 001-000612 
a Vestníku verejného obstarávania dňa 01.01.2014 pod č. 9 – MUS (Ďalej len „VO“) v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 

1.2 Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri vytvorení Elektronického 
kontraktačného systému Poskytovateľom na vlastné náklady špecificky pre Objednávateľa, pri 
zabezpečovaní prevádzky, správy a  údržby EKS Poskytovateľom a  využívaní EKS Objednávateľom vo 
forme funkčných služieb EKS poskytovaných Poskytovateľom za odplatu po dohodnutú dobu v súlade 
s touto Zmluvou. 

 

2. DEFINÍCIA POJMOV 

 

Na účely tejto zmluvy sa rozumie: 

2.1 „EKS“ alebo „Elektronický kontraktačný systém“ – systém v súlade s požiadavkami Objednávateľa 
uvedenými v prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“, ako aj v súlade s ostatnými požiadavkami 
špecifikovanými v tejto Zmluve a jej prílohách alebo na ich základe. V zmysle tejto Zmluvy bude EKS 
vytvorený a zhotovený Poskytovateľom na vlastné náklady a nebezpečenstvo špecificky pre 
Objednávateľa, EKS bude vo vlastníctve a správe Poskytovateľa, ktorý zabezpečí dohodnutým 
spôsobom zriadenie dostupnosti EKS pre Objednávateľa ako aj ostatných Koncových užívateľov EKS, 
bude zabezpečovať po dohodnutú dobu požadovanú úroveň dostupnosti EKS a Objednávateľ bude po 
dohodnutú dobu EKS využívať na účely plnenia svojich úloh v súlade so ZVO prostredníctvom Služieb 
podľa tejto Zmluvy “. 

 

2.2 „Etapy“ sú ucelené funkčné celky EKS predstavujúce členenie podľa skupiny procesov verejného 
obstarávania riešených prostredníctvom EKS) a relevantné pre postupné vytváranie EKS 
a sprístupňovania jeho služieb v danej oblasti riešenia: 

 

2.2.1 Elektronické trhovisko 

2.2.2 Dynamický nákupný systém 

2.2.3 Podpora procesov Objednávateľa vo verejnom obstarávaní 

 

2.3 "Predmetom plnenia"  - komplexná dodávka služieb Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy v druhovom 
členení:  

2.3.1 vybudovanie a vytvorenie systému EKS pre účely Objednávateľa po jednotlivých Etapách 
prostredníctvom aktivít Poskytovateľa v bližšom členení na Aktivity podľa čl. 2.5 a sprístupnenie 
služieb EKS príslušnej Etapy (ďalej len „Služba zriadenia dostupnosti Etapy“) v dohodnutom 
čase podľa prílohy č. 2 „Lehoty plnenia“, ako bude tento neskôr upresnený v súlade 
s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

2.3.2 služby spracovania Transakcií EKS podľa čl. 2.5 v Etapách pre ktoré bola poskytnutá Služba 
zriadenia dostupnosti Etapy (ďalej len „Transakčné služby EKS“)  až do uplynutia Obdobia 
životnosti EKS. 

2.3.3 poskytovanie služieb dostupnosti EKS špecifikovaných v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy, ktorých 
účelom je zabezpečovanie dohodnutej úrovne dostupnosti Transakčných služieb EKS ako aj 
ostatnej funkcionality Systému EKS v rámci Etáp pre ktoré už bola poskytnutá Služby zriadenia 
dostupnosti Etapy  (ďalej len „Služby dostupnosti EKS“) počas celého Obdobia životnosti EKS. 

2.3.4 poskytovanie služby zriadenia dostupnosti  pri zmenách špecifikovanej v Prílohe č. 4 tejto 
Zmluvy (ďalej len „Služby zriadenia dostupnosti pri zmenách“) na požiadanie Objednávateľa. 
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2.3.5 Poskytovanie dodatočných konzultačných služieb nad rámec Služby dostupnosti EKS v zmysle 
prílohy č .4 na požiadanie Objednávateľa (ďalej len „Konzultačné služby nad rámec služieb 
dostupnosti“) 

 

2.4 „Obdobie životnosti EKS“ predstavuje dobu odo dňa nasledujúceho po dni poskytnutia Služby zriadenia 
dostupnosti Etapy „Elektronické trhovisko“ do 30.06.2022. 

 

2.5 „Aktivity“ predstavujú členenie Služby zriadenia dostupnosti EKS jednotlivých Etáp na nasledovné 
činnosti Poskytovateľa: 

2.5.1 vytvorenie detailnej funkčnej špecifikácie APV EKS (ďalej len „Funkčná špecifikácia") v súlade 
s požiadavkami Objednávateľa na EKS uvedenými v prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“, ako 
aj v súlade príslušnými platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EU 
a ostatnými požiadavkami špecifikovanými v tejto Zmluve a jej ostatných prílohách alebo na ich 
základe. Funkčná špecifikácia bude obsahovať tiež: 

a) popis Infraštruktúry EKS pre danú Etapu 

b) návrh testovacej prevádzky APV EKS príslušnej Etapy a potrebných testovacích plánov, 
scenárov a akceptačných kritérií APV EKS v danej Etape, v zmysle ktorých v rámci 
testovanej funkcionality  výskyt nie viac ako 2 vád kategórie B a/alebo 10 vád kategórie C 
nebude dôvodom nesplnenia akceptačných kritérií, 

c) návrh súčinnosti Objednávateľa v podobe potrebných organizačných opatrení Objednávateľa 
na Službu zriadenia dostupnosti EKS a Transakcie EKS príslušnej Etapy 

d) pre Etapu Elektronické trhovisko - návrh Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
ako súčasti Etapy EKS Elektronické trhovisko, návrh rámcových zmluvných podmienok 
medzi Objednávateľom a inými Koncovými užívateľmi EKS v súvislosti s užívaním EKS inými 
Koncovými užívateľmi EKS než  je Objednávateľ, prípadne návrh prevádzkových poriadkov 
a záväzných podmienok užívania EKS inými Koncovými užívateľmi EKS než  je 
Objednávateľ, ktorých akceptovanie môže byť podmienkou sprístupnenia určených služieb 
EKS takýmto Koncovým užívateľom EKS 

e) detailné spresnenie harmonogramu plnenia pre príslušnú Etapu 

f) plán školení danej Etapy EKS v členení pre jednotlivé cieľové skupiny Koncových užívateľov 
EKS podľa čl. 2.15 písm. a) a písm. b) v požadovaných počtoch školených osôb a/alebo 
školiteľov podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy a s definovaným účelom školení. 

2.5.2 zabezpečenie infraštruktúry EKS podľa návrhu Poskytovateľa uvedeného vo funkčnej 
špecifikácii v zmysle čl. 2.5.1 pozostávajúcej z  potrebných hardvérových a krabicových 
softvérových prostriedkov vrátane jej inštalácie a oživenia (ďalej len „Infraštruktúra EKS“).  

2.5.3 implementácia systému EKS pre danú Etapu v zmysle Objednávateľom schválenej Funkčnej  
špecifikácie (ďalej len „Implementácia“). Výsledkom Implementácie bude okrem iného 
vytvorenie APV EKS. 

2.5.4 vypracovanie a sprístupnenie technickej a užívateľskej dokumentácie k  EKS v danej Etape ako 
aj APV EKS pre danú Etapu (ďalej len „Dokumentácia“) v členení podľa toho, pre ktorých 
Koncových užívateľov EKS je určená 

2.5.5 testovanie APV EKS podľa schválených testovacích plánov a scenárov a posudzovanie splnenia 
akceptačných kritérií (ďalej len „Testovanie “) 

2.5.6 vykonanie školení v zmysle schváleného plánu školení (ďalej len „Školenia“) pre danú Etapu 

2.5.7 poskytnutie podporných služieb publicity a informovanosti pre Koncových užívateľov EKS 
v zmysle čl. 2.15  písm. b) a c) tejto Zmluvy ohľadom príslušnej Etapy (ďalej len „Podporné 
služby Projektu“) podľa požiadaviek Objednávateľa formulovaných v prílohe č. 1 k Zmluve 

 

2.6 „Plnením“ – ktorákoľvek časť Predmetu plnenia v akomkoľvek štádiu poskytovania 

 

2.7 „Čiastkové plnenie“ alebo „Služba“ je Plnenie, ktoré v súlade s prílohou č. 3 tejto Zmluvy predstavuje 
samostatnú fakturačnú položku  
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2.8 „Dôvernou informáciou" akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, 
, ktorá nie je v zmysle platného a účinného zákona povinne zverejňovanou informáciou alebo 
informáciou, ktorá musí byť v súlade so zákonom sprístupnená na požiadanie oprávnenej osoby, bez 
ohľadu na formu ich zachytenia, ktorá sa týka: 

a) Zmluvy a jej plnenia (najmä zmluva, informácie o právach a povinnostiach zmluvných strán) 

b) zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, 
všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a 
pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, 
know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce 
sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a 
všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane), 

c) ktorá sa týka obchodných partnerov zmluvných strán, 

d) ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím 
platnosti a účinnosti zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu 

e) ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, alebo iným obdobným 
označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane,  

f) pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné 
tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti), 

 

2.9 „Oprávnená strana“ je zmluvná strana, ktorej práva boli dotknuté druhou zmluvnou stranou tým, že si ich 
táto strana neplnila alebo porušila svoje povinnosti. 

 

2.10 „Povinná strana“ je zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy a je povinná 
nahradiť v dôsledku porušenia svojej povinnosti oprávnenej strane zmluvnú pokutu, úrok z omeškania, 
náhradu škody alebo iné plnenia. 

 

2.11 „Krabicový softvér“ je softvér osobitne nevytvorený na účely či pre potreby EKS, bežne dostupný na 
trhu, pre ktorom nositeľ autorských majetkových práv alebo distribučných práv k takémuto softvéru 
stanovuje licenčné podmienky nezávisle od Poskytovateľa. 

 

2.12 „Infraštruktúra EKS“ hardvér a Krabicový softvér, ktorý bude špecifikovaný vo funkčnej špecifikácii 
podľa čl. 2.5.1 tejto Zmluvy pre príslušnú Etapu, potrebný pre vývoj, implementáciu, testovanie, 
prevádzku a údržbu EKS v danej Etape. Infraštruktúra EKS sa vnútorne člení podľa primárneho účelu 
určenia infraštruktúrnych prostriedkov na: 

2.12.1 Vývojové prostredie 
2.12.2 Testovacie prostredie 
2.12.3 Produkčné prostredie 

Infraštruktúra EKS zostáva majetkom Poskytovateľa počas celej doby Obdobia životnosti EKS, pokiaľ 
v súlade s touto Zmluvou nedôjde k prevodu vlastníctva Infraštruktúry EKS na Objednávateľa. 

 

2.13 „Orgány projektového riadenia“ je Projektový manažér Objednávateľa, Projektový manažér 
Poskytovateľa a Riadiaci výbor. 

 

2.14 „APV EKS“ je súbor počítačových programov, databáz a nastavení Infraštruktúry EKS vytvorený v rámci 
Implementácie EKS 

 

2.15 „Koncoví užívatelia EKS“ sú  

a) Objednávateľ 

b) verejní obstarávatelia podľa § 6 ods1 písm. a) ZVO, iní než Objednávateľ 

c) iní verejní obstarávatelia než podľa čl. 2.15 písm. a) a b) 

d) obstarávatelia podľa § 8 ZVO 

e) iné povinné osoby v zmysle § 7 ZVO 
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f) dodávatelia poskytujúci práce, tovary a služby, ktorí sú zaregistrovaní v EKS 

g) verejnosť 

 

2.16 „Transakciou EKS“ sa rozumie jednotlivé verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác alebo služieb 
zadané do EKS oprávneným Koncovým užívateľom EKS a prijaté systémom EKS na spracovanie, ktoré 
môže byť ukončené zadaním zákazky úspešnému dodávateľovi (ďalej tiež „Dokonaná Transakcia 
EKS“) alebo ukončené bez zadania zákazky (ďalej tiež „Nedokonaná Transakcia EKS“). 

 

2.17 „Projekt“ všetky aktivity oboch zmluvných strán v zmysle tejto Zmluvy v rámci plnenia predmetu tejto 
Zmluvy 

 

2.18 „Rozsah Transakcie EKS“ predstavuje hodnotu predmetu zákazky, ktorá je zadávaná prostredníctvom 
Transakcie EKS v rámci „Etapy Elektronické trhovisko“ alebo „Dynamický nákupný systém“ 

 

2.19 „Dosiahnutá úspora Transakcie EKS“ je: 

 

aa) pri dokonanej Transakcii EKS v rámci Etapy Elektronického trhoviska pri uplatnení postupu 
podľa § 96 ods. 3 ZVO kladný rozdiel medzi cenou predbežne akceptovanej ponuky a cenou 
finálne akceptovanej ponuky 

bb) pri dokonanej Transakcii EKS v rámci Etapy Elektronického trhoviska pri postupe podľa § 97 
ZVO a pri dokonanej Transakcii EKS v rámci Etapy Dynamický nákupný systém , kladný rozdiel 
medzi najvyššou cenovou ponukou zodpovedajúcou zákazke predloženou uchádzačom 
v odpovedi na zverejnenie zákazky na EKS alebo do elektronickej aukcie a cenou finálne 
akceptovanej ponuky 

 

2.20 „Systémom EKS“ je množina Transakčných služieb EKS a inej funkcionality EKS v zmysle čl. 2.1 
Zmluvy, ktoré prináležia k Etape EKS u ktorej už došlo ku Zriadeniu  dostupnosti Etapy podľa čl. 12.1 
tejto Zmluvy. 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby tvoriace v úhrne 
Predmet plnenia podľa čl. 2.3 tejto Zmluvy od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do uplynutia 
Obdobia životnosti EKS a záväzok Objednávateľa vyžívať predmetné služby počas celej tejto doby 
a zaplatiť za ne Poskytovateľovi dohodnutú odmenu v súlade s touto Zmluvou. 

3.2 Zmluvné strany sú si vedomé, že poskytovanie Predmetu plnenia si vyžaduje osobitné odborné vlastnosti. 
Poskytovateľ vyhlasuje, že odbornými vlastnosťami potrebnými pre poskytovanie Predmetu plnenia 
disponuje a bude disponovať počas celého Obdobia životnosti EKS.  

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci Služby zriadenia dostupnosti Etapy EKS zabezpečiť vytvorenie EKS 
dohodnutým spôsobom ako funkčný systém v súlade s jeho špecifikáciou podľa tejto Zmluvy a jej príloh 
a  Funkčnou špecifikáciou, ktorý z hľadiska jeho vlastností a funkcionality bude spĺňať predovšetkým 
nasledovné požiadavky:  

- komplexnosť riešenia, 
- realizovateľnosť, 
- vnútorná integrita EKS, 
- maximálna efektivita verejného obstarávania prostredníctvom EKS v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi, 
- prevádzkovateľnosť systému a možnosť nadstavby, 
- možnosť prepojenia systému s existujúcimi systémami MV SR v oblasti podateľne a registratúry 
- automatické prepojenie systému na informačné systémy  ÚVO SR, Úradný vestník EÚ, Centrálny 

register zmlúv, Ústredný portál verejnej správy a iné relevantné informačné systémy verejnej správy, 
v stave v akom tieto systémy budú umožňovať integráciu s EKS v čase poskytnutia Služby zriadenia 
dostupnosti Etapy EKS podľa tejto Zmluvy 
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4. TERMÍN A MIESTO PLNENIA 

 

4.1 Primárne miesto plnenia Zmluvy bude sídlo Poskytovateľa, alebo iné vhodné prevádzkové priestory u 
dohodnuté medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.  Priestory  na Presné miesto inštalácie 
Infraštruktúry EKS oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi najneskôr po inštalácii Infraštruktúry EKS.  

4.2 Priestory pre inštaláciu a prevádzku Infraštruktúry EKS, vrátane všetkých potrebných energií, médií 
a sieťovej konektivity a kapacity zabezpečí Poskytovateľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy. 

4.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Plnenie podľa tejto Zmluvy môže byť realizované aj na ďalších 
miestach v rámci SR určených po dohode Objednávateľa a Poskytovateľa.  

4.4 Poskytovateľ na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo poskytne Službu zriadenia dostupnosti Etapy 
EKS v súlade s lehotami plnenia uvedenými v prílohe č. 2 tejto Zmluvy  a ktorá bude následne spresnená 
a aktualizovaná v rámci schválenej Funkčnej špecifikácie (ďalej spolu len „Časový harmonogram“).   

4.5 Poskytovateľ poskytne Službu zriadenia dostupnosti Etapy EKS podľa tejto Zmluvy v ucelených častiach 
Etapám v súlade s čl.  tejto Zmluvy z ktorých každá bude zahŕňať Aktivity v súlade s čl. 2.5 tejto Zmluvy.  

 

5. POSUDZOVANIE NÁVRHOV NA ZMENY 

 

5.1 V odôvodnených prípadoch môže každá zo zmluvných strán navrhnúť druhej zmluvnej strane zmeny 
ktorejkoľvek Služby (ďalej len „Zmenová požiadavka“). 

5.2 Pokiaľ Poskytovateľ identifikuje Zmenovú požiadavku Objednávateľa, ktorá nevychádza priamo od 
Projektového manažéra Objednávateľa, bez zbytočného odkladu overí takúto zmenovú požiadavku 
s Projektovým manažérom Objednávateľa a v prípade jej potvrdenia bez zbytočného odkladu 
v primeranej dobe, spravidla však do 5 pracovných dní, vypracuje písomný rozbor dopadu a rizík 
implementácie predmetnej Zmenovej požiadavky na existujúci Predmet plnenia, Časový harmonogram, 
zmluvnú cenu Služieb prípadne tiež iné podmienky podľa tejto Zmluvy a vyjadrí sa, či Zmenová 
požiadavka predstavuje zmenu Zmluvy alebo nie, a či uvedenú Zmenovú požiadavku  odporúča 
Objednávateľovi prijať alebo neprijať (ďalej len „Rozbor zmenovej požiadavky“).  Pokiaľ implementácia 
Zmenovej požiadavky vyvolá na strane Poskytovateľa potrebu nadprác či navýšenie nákladov 
Poskytovateľa na poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy, pre účely kalkulácie zvýšených nákladov 
Poskytovateľa sa uplatnia jednotkové sadzby človeko-dní pre jednotlivé role aplikovateľné pre Službu 
zriadenia dostupnosti pri zmenách v zmysle Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. 

5.3 Zmenová požiadavka Poskytovateľa bude vypracovaná priamo v písomnej podobe Rozboru zmenovej 
požiadavky.  

5.4 Rozbor zmenovej požiadavky bude Poskytovateľom predložený na posúdenie Riadiacemu výboru 
Projektu na jeho najbližšom zasadnutí, ktoré je na tento účel oprávnená zvolať každá zmluvná strana.  

5.5 Pokiaľ Riadiaci výbor zmenu, ktorá je v medziach tejto Zmluvy v zmysle Rozboru zmenovej požiadavky 
príjme (ďalej len „Schválené zmenové konanie“), bude sa to považovať za záväzný pokyn 
Objednávateľa na postup Poskytovateľa pri poskytovaní Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy v jej 
medziach. 

5.6 Akékoľvek Schválené zmenové konanie, majúce dopad na zmenu Predmetu plnenia, Časového 
harmonogramu, zmluvnej ceny Služieb či iných zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy bude však pre 
Zmluvné strany záväzné len na základe podpisu dodatku k tejto Zmluve podpísaného oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán. Povinnosti Objednávateľa vyplývajúce z osobitných právnych 
predpisov upravujúcich procesy verejného obstarávania týmto zostávajú nedotknuté. 

   

6. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje z náležitou odbornou starostlivosťou vypracovať  v termíne podľa Časového 
harmonogramu návrh Funkčnej špecifikácie a  predložiť ho Objednávateľovi na posúdenie 
a spripomienkovanie. 

6.2 Po doručení vypracovaného  návrhu Funkčnej špecifikácie, Objednávateľ zašle Poskytovateľovi najneskôr 
do 15 pracovných dní písomné vyjadrenie k návrhu Funkčnej špecifikácie, v ktorom: 

a) oznámi Objednávateľovi všetky pripomienky, výhrady a/alebo námietky k návrhu Funkčnej 
špecifikácie, alebo 
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b) potvrdí, že k dodanému návrhu Funkčnej špecifikácie nemá žiadne pripomienky a/alebo námietky 

6.3 Po obdržaní pripomienok Objednávateľa k návrhu Funkčnej špecifikácie, Poskytovateľ posúdi vytknuté 
pripomienky alebo námietky Objednávateľa, a to tak, že zmení a/alebo vhodne prepracuje návrh 
Funkčnej špecifikácie v dotknutej časti podľa Objednávateľom doručených pripomienok vo vzájomne 
dohodnutej lehote, inak najviac 10 pracovných dní. V prípade, ak Poskytovateľ považuje Objednávateľom 
doručené  pripomienky/námietky za nesprávne, neodôvodnené alebo nevhodné, upozorní na to 
Objednávateľa spolu s predložením aktualizovaného návrhu Funkčnej špecifikácie. 

6.4 Po doručení aktualizovaného návrhu Funkčnej špecifikácie, prípadne len jej prepracovanej časti podľa 
predchádzajúceho bodu Zmluvy, Objednávateľ skontroluje zapracovanie svojich pripomienok/námietok 
Poskytovateľom. V tejto fáze Objednávateľ nie je oprávnený vznášať žiadne nové pripomienky alebo 
námietky s výnimkou pripomienky a/alebo námietky proti vyhodnoteniu svojich predchádzajúcich 
komentárov a pripomienok, ktoré Objednávateľ konajúc primerane starostlivo nemohol uplatniť v rámci 
skoršieho kola pripomienkovania. Objednávateľ zašle svoje písomné vyjadrenie Poskytovateľovi 
najneskôr do 5 pracovných dní od opakovaného predloženia návrhu Funkčnej špecifikácie.  

6.5 Proces podľa čl. 6.3 a 6.4 sa opakuje až pokým všetky riadne a včas vznesené pripomienky a / alebo 
námietky Objednávateľa nie sú vyriešené a Funkčná špecifikácia je prijateľná pre Objednávateľa. V 
takom prípade Objednávateľ potvrdí akceptáciu Funkčnej špecifikácie písomne Poskytovateľovi v rámci 
lehoty, v ktorej je oprávnený podať pripomienky a / alebo námietky. 

6.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade, že Objednávateľ voči návrhu Funkčnej špecifikácie 
nevznesie svoje výhrady a pripomienky včas podľa požiadaviek čl. 6.2  alebo 6.4 pri druhom kole 
pripomienkovania návrhu Funkčnej špecifikácie, bude sa to považovať za akceptáciu návrhu Funkčnej 
špecifikácie Objednávateľom. 

 

7. INFRAŠTRUKTÚRA EKS 

 

7.1 Poskytovateľ je povinný s odbornou starostlivosťou a v dobe stanovenej časovým harmonogramom na 
vlastné nebezpečenstvo a náklady obstarať, nainštalovať a oživiť Infraštruktúru EKS pre danú Etapu 
v súlade so schválenou Funkčnou špecifikáciou. Pre vylúčenie pochybností špecifikácia potrebnej 
Infraštruktúry EKS vzhľadom na záväzné kvalitatívne a výkonnostné parametre EKS (ako napr. počet 
súčasných užívateľov, počet transakcií v určitom čase, rýchlosť odozvy systému) definované v  Prílohe č. 
1 a Funkčnej špecifikácii zostáva zodpovednosťou Poskytovateľa počas celej doby trvania tejto Zmluvy. 
Poskytovateľ je preto oprávnený a povinný s odbornou starostlivosťou meniť špecifikáciu Infraštruktúry 
EKS ako aj inštaláciu jednotlivých komponentov tvoriacich Infraštruktúru EKS podľa potreby, tak aby 
predmetné kvalitatívne a výkonnostné parametre boli prinajmenšom zachované počas celej doby platnosti 
tejto Zmluvy.  

7.2 Vykonanie inštalácie a oživenia Infraštruktúry EKS zo strany Poskytovateľa v príslušnom mieste inštalácie 
bude osvedčené najneskôr do 3 dní podpisom príslušného inštalačného listu Poskytovateľom. 

 

8. IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU A TESTOVANIE 

 

8.1 Po nainštalovaní a oživení potrebnej časti Infraštruktúry EKS podľa predchádzajúceho článku Zmluvy, je 
Poskytovateľ povinný s odbornou starostlivosťou, riadne a v čas vykonať Implementáciu EKS pre 
príslušnú funkcionalitu a vytvoriť zodpovedajúce APV EKS, a to v súlade:  

8.1.1 so schválenou Funkčnou špecifikáciou 
8.1.2 platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie  
8.1.3 Časovým harmonogramom.  

8.2 Poskytovateľ je povinný dodať a implementovať EKS na inštalovanej Infraštruktúre EKS.  

8.3 Súčasťou Implementácie EKS bude aj testovacia prevádzka APV EKS v súlade s Funkčnou špecifikáciou, 
pod čím sa rozumie predsunutá prevádzka APV EKS v testovacom prostredí Infraštruktúry EKS pred jej 
ostrým nasadením do produkčného prostredia. Zmyslom a cieľom testovacej prevádzky bude overenie 
funkcionality a stability APV EKS v praxi pred vykonaním dohodnutého testovania a akceptačného 
konania, tak aby k termínu spustenia príslušných Služieb EKS do ostrej produktívnej prevádzky, bolo APV 
EKS schopné už s plnou nevyhnutnou funkčnosťou zabezpečovať zodpovedajúce Služby EKS.  
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8.4 Poskytovateľ je povinný písomne informovať Projektového manažéra Objednávateľa najmenej 5 
pracovných dní o pripravenosti príslušného APV EKS na zahájenie testovacej prevádzky príslušnej 
funkcionality APV EKS EKS v testovacom prostredí Infraštruktúry EKS.  

8.5 Po ukončení testovacej prevádzky Zmluvné strany vykonajú dohodnuté Testovanie predmetného APV 
EKS na testovacom prostredí EKS, cieľom Testovania je overenie súladu testovanej časti APV EKS 
s Funkčnou špecifikáciou a ostatnými záväznými požiadavkami na EKS špecifikovanými v tejto Zmluve 
preverením príslušnej časti APV EKS prostredníctvom testovacích scenárov z hľadiska splnenia vopred 
definovaných akceptačných kritérií špecifikovaných vo Funkčnej špecifikácii alebo osobitne na tento účel 
dohodnutých stranami pred zahájením Testovania.  

8.6 Testovanie bude vykonávané v miestach inštalácie testovacieho prostredia Infraštruktúry EKS, ak nebude 
je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Návrh termínu zahájenia Testovania oznámi Poskytovateľ 
Objednávateľovi spravidla najmenej 5 pracovných  dní vopred. Objednávateľ najneskôr do dvoch 
pracovných dní od doručenia návrhu termínu zahájenia Testovania uvedený termín Poskytovateľovi buď 
potvrdí alebo navrhne iný termín zahájenia Testovania, ktorý však nebude neskorší ako 5 dní od 
Poskytovateľom navrhovaného termínu.  

8.7 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri vykonaní  Testovania v súlade 
s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a testovacích scenároch Testovania. Objednávateľ sa zúčastní 
Testovania prostredníctvom osoby Objednávateľom poverenej na zastupovanie vo veciach technických. 
Pokiaľ sa Objednávateľ Testovania nezúčastní, Poskytovateľ zabezpečí Testovanie vo vlastnej réžii 
k čomu prizve nezávislého pozorovateľa. 

8.8 Po vykonaní dohodnutých testov Poskytovateľ spracuje zápisnicu o vykonanom testovaní , ktorá bude 
obsahovať triedenie zistených vád testovanej funkcionality APV EKS podľa stupňa ich závažnosti, pričom 
na klasifikáciu vád sa použijú podporne kritéria definované v prílohe č. 4  tejto Zmluvy. V zápisnici sa 
uvedie tiež či Testovanie preukázalo splnenie akceptačných kritérií testovanej funkcionality a lehota 
v ktorej budú identifikované vady Poskytovateľom odstránené (ďalej len „Zápisnica z Testovania“). 
Zápisnicu z Testovania doručí Poskytovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných 
dní po ukončení Testovania Objednávateľovi. 

8.9 Pokiaľ testovaná funkcionalita APV EKS spĺňa akceptačné kritéria, Objednávateľ testovanú funkcionalitu 
akceptuje a prostredníctvom Projektového manažéra Objednávateľa, alebo inej na tento účel 
Objednávateľom písomne poverenej osoby najneskôr do dvoch pracovných dní podpíše o tom 
akceptačný protokol potvrdzujúci akceptáciu testovanej funkcionality. 

8.10 Pokiaľ testovaná funkcionalita nesplnila akceptačné kritéria, Objednávateľ môže, ale nie je povinný 
testovanú funkcionalitu APV EKS akceptovať s výhradou dodatočného odstránenia vád  identifikovaných  
v Zápisnici z Testovania (ďalej len „Akceptácia s výhradou“) a prostredníctvom Projektového manažéra 
Objednávateľa, alebo inej na tento účel Objednávateľom písomne poverenej osoby podpíše o tom 
najneskôr do dvoch pracovných dní podpíše akceptačný protokol potvrdzujúci akceptáciu danej 
funkcionality. 

8.11 V prípade ak testovaná funkcionalita nesplnila akceptačné kritéria a Objednávateľ nevykoná Akceptáciu 
s výhradou, Poskytovateľ zabezpečí odstránenie identifikovaných vád a postup podľa čl. 8.6 až 8.10 sa 
zopakuje.  

8.12 Uvedenie akejkoľvek funkcionality APV EKS do produktívnej prevádzky na žiadosť Objednávateľa alebo 
využívanie testovacej prevádzky príslušnej funkcionality EKS obdobne ako produktívnej zo strany 
Objednávateľa skôr než dôjde k akceptácii príslušnej funkcionality APV EKS,   bude považované za 
akceptáciu príslušnej funkcionality ASPV EKS s výhradou odstránenia vád identifikovaných v rámci 
Testovania príslušnej funkcionality obdobne ako podľa čl. 8.10. 

8.13 Pre vylúčenie pochybností, neidentifikovanie skrytých vád testovanej funkcionality v rámci Testovania 
nemá vplyv na oprávnenia Objednávateľa žiadať dodatočné odstránenie takýchto vád v rámci záručných 
a servisných mechanizmov podľa tejto Zmluvy. 

 

9. DOKUMENTÁCIA 

 

9.1 V rámci Služby sprevádzkovania EKS je Poskytovateľ povinný spracovať, a pokiaľ nebudú 
v Harmonograme dohodnuté pre danú Etapu EKS iné osobitné lehoty, Objednávateľovi spolu ku 
akceptácii každej časti funkcionality APV EKS podľa čl. 8 tejto Zmluvy odovzdať alebo sprístupniť 
Dokumentáciu ohľadom  funkcionality EKS zabezpečovanej predmetným APV EKS. Dokumentácia bude 
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členená na administrátorskú, prevádzkovú a užívateľskú časť a musí byť odovzdaná alebo 
Objednávateľovi sprístupnená v elektronickej podobe. 

9.2 Objednávateľ potvrdí poskytnutie alebo sprístupnenie Dokumentácie podpisom inštalačného listu 
Poskytovateľa alebo uvedením predmetnej skutočnosti v akceptačnom protokole, pokiaľ bola 
Dokumentácia Poskytovateľom poskytnutá spolu s APV EKS podliehajúcemu Testovaniu podľa čl. 8 tejto 
Zmluvy 

9.3 Poskytovateľ obdobne ako podľa čl. 9.1 spracuje a Objednávateľovi odovzdá alebo sprístupní 
Dokumentáciu ohľadom dopadov poskytnutia Služby zriadenia dostupnosti pri zmenách na APV EKS 
a funkcionalitu EKS ním zabezpečovanú. 

  

10. ŠKOLENIA 

 

10.1 V rámci Služby zriadenia dostupnosti Etapy EKS Poskytovateľ vykoná školenia v termínoch, rozsahu, 
s obsahovým zameraním a pre cieľovú skupinu v zmysle plánu školení obsiahnutého vo Funkčnej 
špecifikácii alebo dodatočne zmluvnými stranami dohodnutého.  

10.2 Školenia pre určenú cieľovú skupinu Koncových užívateľov EKS musia obsahovo pokrývať celkovú 
funkcionalitu EKS sprístupnenú danej cieľovej skupine v rámci  Etapy. EKS .  

10.3 Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť pre organizáciu školení v podobe 
poskytnutia potrebných školiacich priestorov s prístupom k Infraštruktúre EKS. 

10.4 Dokladom o vykonaní zmluvne dohodnutého školenia je prezenčná listina účastníkov školenia, ktorú 
účastníci školenia podpíšu pred začatím školenia. 

 

11. SLUŽBY DOSTUPNOSTI A PODPORNÉ SLUŽBY PROJEKTU 

11.1 Súčasťou Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy sú aj Služby dostupnosti EKS špecifikované v prílohe č. 4, 
ktoré budú Poskytovateľom poskytované  odo dňa nasledujúceho po dni poskytnutia Služby zriadenia 
dostupnosti Etapy EKS „Elektronické trhovisko“ podľa čl. 12.1 do uplynutia Obdobia životnosti EKS. 
Účelom Služieb dostupnosti EKS je zabezpečovanie dostupnosti Systému EKS v dohodnutej úrovni 
podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy. Odplata prináležiaca Poskytovateľovi za poskytovanie predmetných 
Služieb dostupnosti EKS je špecifikovaná v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 

11.2 Vykonanie Podporných služieb projektu v súlade s Prílohou č. 1 k tejto Zmluve Poskytovateľom, potvrdí 
Objednávateľ podpisom protokolu o poskytnutí podporných služieb Projektu. 

 

12. ZRIADENIE DOSTUPNOSTI ETAPY EKS A POSKYTOVANIE TRANSAKČNÝCH SLUŽIEB 

 

12.1 Služba zriadenia dostupnosti Etapy EKS bude na účely tejto Zmluvy považovaná za poskytnutú 
momentom vykonania poslednej z Aktivít Poskytovateľa v súlade s čl. 2.5  tejto Zmluvy (ďalej len 
„Zriadenie dostupnosti Etapy EKS“).   Po Zriadení dostupnosti Etapy EKS Objednávateľ zabezpečí 
sprístupnenie Transakčných služieb EKS v produktívnom prostredí Infraštruktúry EKS Objednávateľovi 
a Koncovým užívateľom EKS ktorí budú oprávnení ich využívať ako aj sprístupní ostatnú funkcionalitu 
EKS v danej Etape ostatným Koncovým užívateľom v rozsahu v akom budú mať oprávnenie pristupovať k 
nim. 

12.2 Počnúc Zriadením dostupnosti príslušnej Etapy EKS budú jednotlivé Transakčné služby EKS ako aj 
ostatná funkcionalita Systému v rámci danej Etapy ďalej vykonávané  a poskytované automatizovanými 
procesmi EKS na základe ich iniciácie oprávnenými Koncovými užívateľmi EKS.  

12.3 Objednávateľ akceptuje, že Transakčné služby EKS bez ohľadu na osobu oprávneného Koncového 
užívateľa EKS, ktorý príslušnú Službu EKS iniciuje v rámci povoleného prístupu takéhoto Koncového 
užívateľa EKS k Transakčným službám,  budú na účely tejto Zmluvy považované za poskytnuté 
v prospech Objednávateľa, ktorý bude Poskytovateľovi hradiť cenu za takéto Služby EKS v súlade 
s Prílohou č. 3 tejto Zmluvy. 

12.4  O poskytnutí jednotlivých Transakčných Služieb EKS bude v rámci EKS vedená databáza obsahujúca 
záznamy umožňujúce jednoznačnú identifikáciu každej poskytnutej Transakčnej služby EKS, Koncového 
užívateľa Služieb EKS ktorý príslušnú Transakciu EKS zadal, dátum a čas iniciovania príslušnej 
Transakčnej služby EKS, dátum a čas ukončenia Transakcie EKS, informáciu o tom či bola Transakcia 
EKS pri ukončení Dokonanou Transakciou EKS alebo Nedokonanou Transakciou EKS a iných 
parametrov danej  Transakčnej služby EKS rozhodných pre stanovenie ceny za poskytnutie príslušnej 
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Transakčnej služby v súlade s Prílohou č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Databáza poskytnutých 
Transakčných služieb EKS“). 

12.5 Poskytovateľ sprístupní Objednávateľovi a umožní v každom čase kontrolu Databázy poskytnutých 
Transakčných služieb EKS. 

12.6 Výpisy z Databázy poskytnutých Transakčných služieb EKS ohľadom Transakčných Služieb EKS 
ukončených v príslušnom zúčtovacom období danej Služby EKS (ďalej len „Výkaz Transakčných 
služieb EKS“) bude podkladom pre fakturáciu ceny za takto poskytnuté Transakčné Služby EKS 
Objednávateľovi.  

 

13. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

  

13.1 Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy cenu stanovenú 
v súlade s touto Zmluvou a jej Prílohou č. 3 – Špecifikácia ceny Služieb.  

13.2 Ceny jednotlivých Služieb podľa tejto Zmluvy sú členené nasledovne: 

13.2.1 ceny jednorazových Služieb zriadenia dostupnosti Etapy EKS pre každú z Etáp EKS stanovené 
pevnou sumou v prílohe č. 3 tejto Zmluvy 

13.2.2 ceny Transakčných služieb EKS ohľadom, Transakcií EKS zadaných Koncovými užívateľmi EKS 
podľa čl. 2.15 písm. a) a b) tejto zmluvy, ktorá je stanovená  pre každú takúto Transakciu EKS 
podľa Výkazu Transakčných služieb EKS nasledovne:  

a) cena za Nedokonanú Transakciu EKS je stanovená len pevnou sumou uvedenou za 
Nedokonanú Transakciu v prílohe č. 3 tejto Zmluvy 

b) cena za Dokonanú Transakciu EKS je stanovená súčtom:  
 
(i) pevnej sumy za Dokonanú Transakciu EKS,  
 
a pri Dokonaných Transakciách EKS v rámci Etapy „Elektronické trhovisko“ a „Dynamický 
nákupný systém“ tiež: 
 
(ii) podielom na Rozsahu Dokonanej Transakcie EKS v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy a 

 
(iii) podielom z Dosiahnutej úspory Transakcie EKS v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy 

 
Pre vylúčenie pochybností cena za Transakčné služby Poskytovateľovi neprináleží z Transakcií 
EKS iniciovaných inými Koncovými užívateľmi EKS než podľa čl. 2.15 písm. a) a b). 

 

13.2.3 ceny Služieb dostupnosti EKS  maximálnou cenou uvedenou pre príslušnú Službu dostupnosti 
EKS v Prílohe č. 3 

13.2.4 jednotkové ceny pre Služby zriadenia dostupnosti pri zmenách  a Konzultačné služby nad rámec 
Služieb dostupnosti EKS ktoré budú základom pre výpočet ceny konkrétnej Služby zriadenia 
dostupnosti pri zmenách.  

13.2.5 Rezerva vo výške maximálne 10 % úhrnu cien Služieb zriadenia dostupnosti EKS pre každú 
z Etáp uvedená v Prílohe č. 3 na úhradu Služieb zriadenia dostupnosti pri zmenách, schválené 
cenové dopady zmenových konaní a Konzultačných služieb nad rámec Služieb dostupnosti 
EKS. 

13.3 Počnúc 01.07.2015 bude Poskytovateľ oprávnený ceny podľa čl. 13.2.2 písm. a), 13.2.2 b) (i), 13.2.3  
a čl. 13.2.4 upraviť najviac jedenkrát ročne písomným oznámením doručeným Objednávateľovi najmenej 
jeden mesiac vopred o sumu zodpovedajúcu miere rastu harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien 
v SR podľa údajov ŠÚ SR oproti rovnakému referenčnému mesiacu predošlého roka. 

13.4 Cena jednotlivých Služieb v štruktúre Služieb a ich cien stanovenej touto Zmluvou pri predpoklade 
využívania EKS počas Obdobia životnosti EKS pokrýva všetky činnosti a náklady Poskytovateľa na riadne 
poskytovanie všetkých Služieb podľa tejto Zmluvy, a to menovite najmä, nie však výlučne,  tiež všetky 
náklady Poskytovateľa na obstaranie, prevádzku a údržbu Infraštruktúry EKS a jej podpory, všetky 
náklady na vývoj, Implementáciu APV EKS jeho servis a údržbu, personálne, náklady, cestovné 
a dopravné náklady, náklady na potrebný materiál, poistenie, clo, iné poplatky súvisiace s dovozom 
materiálu, dopravou, nevyhnutnou certifikáciou,  správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek 
orgánom verejnej moci, ako aj cena vytvorenia príslušnej Dokumentácie. Ustanovenia tejto zmluvy 
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o súčinnosti Objednávateľa pri plnení záväzkov Poskytovateľa nie sú dotknuté predošlou vetou tohto 
článku Zmluvy a náklady na poskytnutie takejto súčinnosti znáša Objednávateľ. 

13.5 Pre zmluvné strany sú záväzné ceny uvedené v prílohe č. 3 k tejto Zmluve ako ceny bez dane z pridanej 
hodnoty, údaj o cenách vrátane dane z pridanej hodnoty je informatívny. Poskytovateľ automaticky 
k fakturovanej cene bez dane z pridanej hodnoty uplatní daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej 
výške v čase fakturácie.  

13.6 Nárok Poskytovateľa na zaplatenie ceny určitej Služby vznikne jej poskytnutím v súlade s touto Zmluvou, 
ktoré bude osvedčené všetkými nasledovnými dokumentmi: 

a) Pri Službe zriadenia dostupnosti Etapy EKS: 
- akceptačným protokolom ohľadom Funkčnej špecifikácie vzťahujúcej sa na danú Etapu EKS 
- inštalačným listom ohľadom Infraštruktúry EKS pre danú Etapu 
- akceptačným protokolom ohľadom APV EKS ktoré je výsledkom Implementácie EKS v danej 

Etape 
- inštalačným listom ohľadom Dokumentácie k APV EKS pre danú Etapu 
- prezenčnými listinami zo Školení pre danú Etapu 
- protokol o poskytnutí Podporných služieb Projektu pre danú Etapu 

 
b) Pri Transakčných službách EKS: 

- Výkaz o Transakčných službách  EKS za príslušné zúčtovacie obdobie, ktorým je príslušný 
kalendárny mesiac 
 

c) Pri Službách dostupnosti EKS: 
- príslušný výkaz o poskytnutí Služby dostupnosti, pokiaľ má byť vyhotovený v súlade s Prílohou č. 

4 tejto Zmluvy 
 

d) Pri Službách zriadenia dostupnosti pri zmenách: 
- príslušný akceptačný protokol, alebo prezenčná listina v súlade s požiadavkami uvedenými 

v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy 
e) Pri Konzultačných službách nad rámec služieb dostupnosti: 

- Výkaz o poskytnutí v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy 
 

13.7 Lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry 
Objednávateľovi. 

13.8 Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej 
sumy z jeho účtu v prospech účtu Poskytovateľa uvedeného v príslušnej faktúre.  

13.9 Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru ohľadom príslušnej Služby v lehote 15 dní od dňa vzniku 
práva vystaviť faktúru v súlade s čl. 13.6 tejto Zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, predovšetkým Zákonom č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.   

13.10 Jednotlivé faktúry Poskytovateľa musia mať všetky náležitosti účtovného dokladu – faktúry podľa 
príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä:  

- obchodné meno Poskytovateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, 
DIČ (ak mu je pridelené),  

- bankové spojenie Poskytovateľa (názov a adresa banky Poskytovateľa, SWIFT kód),  
- číslo bankového účtu s kódom banky (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),  
- názov Objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ,  
- poradové číslo faktúry,  
- dátum dodania (realizovania) predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť, a ak sa odlišuje od 

dátumu vyhotovenia faktúry,  
- dátum vyhotovenia faktúry a splatnosť faktúry,  
- číslo a názov Zmluvy,  
- predmet fakturácie v súlade s touto zmluvou 
- doklad v súlade s čl. 13.6 tejto Zmluvy o ktorý sa fakturácia opiera 
- cenu bez dane z pridanej hodnoty  
- sadzbu dane z pridanej hodnoty,  
- výšku dane spolu v mene EUR,  
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta,  
- odtlačok pečiatky Poskytovateľa a podpis zodpovednej osoby za Poskytovateľa.  
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13.11 Povinnou prílohou faktúry Poskytovateľa sú aj dokumenty vyžadované v súlade čl. 13.6 tejto Zmluvy 
ktoré zabezpečujú preukaznosť fakturácie. 

13.12 Ak faktúra Poskytovateľa nespĺňa zákonom stanovené a/alebo vyššie uvedené náležitosti, alebo 
neobsahuje povinné prílohy, a/alebo neboli splnené podmienky pre vystavenie faktúry uvedené v tejto 
Zmluve, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia vrátiť a 
písomne s uvedením výhrad Objednávateľa požiadať Poskytovateľa o odstránenie zistených 
nedostatkov. Oprávneným vrátením faktúry Poskytovateľa v súlade s ustanovením tohto bodu sa  lehota 
splatnosti faktúry pretrhne a doručením opravenej faktúry Objednávateľovi začne plynúť nová lehota 
splatnosti.  

 

14. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

14.1 Poskytovateľ  je povinný poskytnúť Službu zriadenia dostupnosti Etapy EKS pre každú z Etáp riadne 
a včas v súlade s touto Zmluvou na vlastné nebezpečenstvo. Poskytovateľ je povinný vytvoriť a Zriadiť 
dostupnosť EKS v súlade s platnými štandardmi pre informačné systémy verejnej správy podľa výnosu 
Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy účinného ku dňu 
poskytnutia Služby zriadenia dostupnosti Etapy EKS. 

14.2 Pri poskytovaní Služieb podľa tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný postupovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou, profesionálne a v súlade s pokynmi Objednávateľa, pričom je povinný bez zbytočného 
odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov a podkladov odovzdaných 
Poskytovateľovi  za účelom plnenia tejto Zmluvy, pokiaľ  takúto nevhodnosť Poskytovateľ mohol alebo 
mal zistiť v rámci plnenia tejto Zmluvy pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. Pokiaľ Objednávateľ 
napriek písomnému upozorneniu Poskytovateľa na nevhodnosť pokynu alebo podkladu zabezpečeného 
Objednávateľom na takomto pokyne a/alebo použití podkladu zabezpečeného Objednávateľom na 
základe písomného oznámenia doručeného Poskytovateľovi trvá, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za 
vady Služieb a iné negatívne dopady na Služby, na ktoré Objednávateľa písomne upozornil v rámci 
namietania nevhodnosti pokynu Objednávateľa či podkladu zabezpečeného Objednávateľom na účely 
plnenia tejto Zmluvy. Až do doby doručenia oznámenia Objednávateľa, že na rešpektovaní predmetného 
pokynu Objednávateľa a/alebo použití podkladu zabezpečeného Objednávateľom napriek upozorneniu 
Poskytovateľa Objednávateľ trvá, Poskytovateľ nie je takýmto pokynom Objednávateľa viazaný a/alebo 
nie je povinný použiť na plnenie tejto Zmluvy podklad zabezpečený Objednávateľom.  

14.3 Na žiadosť Objednávateľa, ktorú môže Objednávateľ zaslať Poskytovateľovi najviac jeden krát v priebehu 
kalendárneho mesiaca, je Poskytovateľ povinný písomne informovať Objednávateľa o postupe a progrese 
realizácie Plnenia podľa tejto Zmluvy, prípadných očakávaných problémoch s dodržaním  Časového 
harmonogramu a jeho dôvodoch a faktoroch majúcich na uvedené Plnenie vplyv, o nevyriešených 
problémoch a existujúcej alebo predpokladanej potrebe poskytnutia súčinnosti Objednávateľa.  

14.4 Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa prostredníctvom príslušných Orgánov 
projektového riadenia o akýchkoľvek odchýlkach Plnenia oproti časovému Harmonogramu bezodkladne 
po tom ako sa o takejto skutočnosti dozvie, alebo vzhľadom na doterajší priebeh vykonávania Plnenia 
takéto odchýlky možno očakávať.  

14.5 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať vnútorné predpisy a smernice Objednávateľa týkajúce sa plnenia 
tejto Zmluvy, s ktorými bol preukázateľne Objednávateľom oboznámený (najmä predpisy na ochranu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách Objednávateľa, protipožiarne predpisy, 
bezpečnostné smernice a politiky Objednávateľa). Poskytovateľ sa zaväzuje oboznámiť a následne 
zabezpečiť od svojich pracovníkov a subdodávateľov realizujúcich Predmet plnenia tejto zmluvy 
dodržiavanie povinnosti riadiť sa vnútornými predpismi Objednávateľa podľa predošlej vety. 

14.6 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť špecifikovanú v tejto 
Zmluve potrebnú pre riadne poskytovanie všetkých Služieb podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe, 
najmä  

a) zabezpečiť včasné a komplexné pripomienkovanie návrhov dokumentov Poskytovateľom 
predložených na posúdenie Objednávateľovi v súlade s lehotami podľa tejto Zmluvy 

b) poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri Testovaní a celkovo pri akceptácii výstupov 
jednotlivých Aktivít Poskytovateľa v rámci Služby zriadenia dostupnosti Etapy EKS 

c) zabezpečiť účasť určených kľúčových pracovníkov Objednávateľa na dohodnutých Školeniach 
a poskytnúť príslušné miestnosti pre Školenia 

d) včas poskytnúť Poskytovateľovi na jeho žiadosť nevyhnutné technické a iné vstupné informácie, 
ktorými Objednávateľ disponuje relevantné pre poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy 
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e) ustanoviť včas zástupcov Objednávateľa do Orgánov projektového riadenia 
f) zabezpečiť nevyhnutnú súčinnosť iných prevádzkovateľov informačných systémov verejnej správy na 

ktoré má byť EKS integrovaný v rozsahu nevyhnutnom pre integráciu EKS.  

 

15. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECIACH 

 

15.1 Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo škody na všetkých hmotných a nehmotných veciach, ktoré 
zabezpečil pre poskytovanie Predmetu plnenia a nebezpečenstvo škody na EKS počas celej doby trvania 
tejto Zmluvy, s výnimkou tých hmotných častí Infraštruktúry EKS, ktoré budú podľa požiadaviek 
Objednávateľa inštalované v priestoroch Objednávateľa alebo priestoroch zabezpečených 
Objednávateľom, pri ktorých znáša nebezpečenstvo náhodnej škody Objednávateľ.  

 

16. VLASTNÍCKE PRÁVA, MAJETKOVÉ PRÁVA K AUTORSKÝM DIELAM 

 

16.1 Počas poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy Objednávateľ nenadobúda vlastnícke práva k žiadnej 
časti Infraštruktúry EKS, ani oprávnenie (licenciu) na používanie APV EKS inak ako vo forme 
a prostredníctvom využívania Služieb podľa tejto Zmluvy. 

16.2 Poskytovateľom špecificky na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy vytvorené alebo zabezpečené diela, 
alebo ich časti, predovšetkým, avšak bez obmedzenia na APV EKS sú autorským dielom podľa Zákona 
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) (ďalej 
ktorékoľvek z nich len „Autorské dielo“) požívajú ochranu v zmysle Autorského zákona a príslušných 
medzinárodných zmlúv a zostávajú počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy majetkom 
Poskytovateľa, ktorý bude vykonávať všetky majetkové práva autora predmetných Autorských diel 
v súlade s účelom tejto Zmluvy. 

 

17. OMEŠKANIE POSKYTOVATEĽA, VYŠSIA MOC 

 

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade hrozby omeškania Poskytovateľa s včasným poskytnutím Služby 
zriadenia dostupnosti Etapy EKS v súlade s touto Zmluvou, bude Poskytovateľ o tejto skutočnosti 
písomne informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. 
Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný kedy dôjde k poskytnutiu 
predmetnej omeškanej služby.  

17.2 Splnením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v predchádzajúcom odseku nie sú dotknuté ostatné nároky 
Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku Poskytovateľa poskytnúť Službu zriadenia dostupnosti 
Etapy EKS včas, predovšetkým nároky Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody podľa tejto 
Zmluvy.  

17.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytnutie Služby zriadenia dostupnosti  Etapy EKS je závislé od 
riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa v súlade s touto Zmluvou. V prípade, ak je Objednávateľ 
v omeškaní s riadnym a včasným poskytnutím zmluvnej súčinnosti, Poskytovateľ bude mať právo na 
úpravu termínu alebo termínov pre poskytnutie predmetnej služby o dobu takéhoto omeškania 
Objednávateľa a čas nevyhnutný na obnovenie omeškaného procesu plnenia Zmluvy. 

17.4 Žiadna zo Zmluvných strán nebude v omeškaní s plnením svojich záväzkov z tejto Zmluvy, ak takýto 
záväzok nemôže riadne a včas splniť pre okolnosti vyššej moci, po dobu po ktorú takáto prekážka trvá 
a dobu potrebnú na odstránenie jej následkov. 

17.5 Za okolnosti vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni 
jej v splnení jej zmluvných povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by táto zmluvná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 
predvídala.  

17.6 V prípade vzniku okolnosti vyššej moci nie je povinná zmluvná strana, pri nesplnení svojej povinnosti 
podľa tejto Zmluvy z dôvodu vzniku okolnosti vyššej moci, zodpovedná za následok nesplnenia svojich 
povinností vrátane vzniku škody, ak vykonala všetky úkony, ktoré od nej bolo možné rozumné vyžadovať 
na splnenie svojej povinnosti. Takéto nesplnenie povinnosti nemožno považovať za dôvod na odstúpenie 
od Zmluvy alebo sankciu. 

17.7 Lehota na splnenie povinnosti zmluvnej strany sa primerane predĺži o čas trvania prekážky vyššej moci  
a čas potrebný na odstránenie jej následkov.  
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17.8 Zodpovednosť Poskytovateľa za meškanie nie je vylúčená podľa čl. 17.4 tejto Zmluvy, ak  prekážka 
vznikla až v čase, keď Poskytovateľ bol v omeškaní s plnením príslušnej povinnosti, alebo prekážka 
vznikla z jeho hospodárskych pomerov. 

17.9 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na 
vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany 
sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich 
zodpovednosť. 

17.10 Zmluvné strany dohodli, že obsah Transakčných služieb EKS a iných Služieb  poskytovaných podľa tejto 
Zmluvy v príslušnej Etape bude v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými v čase v ktorom bude 
poskytnutá Služba zriadenia dostupnosti Etapy EKS vo vzťahu k príslušnej Etape. Dopad prípadných 
neskorších legislatívnych zmien (ďalej len „Legislatívne zmeny“) na Služby poskytované v rámci Etáp 
pre ktoré už v súlade s čl. 12.1 došlo k Zriadeniu dostupnosti Etapy, budú zmluvné strany riešiť v súlade 
s čl. 5 tejto Zmluvy, ktoré je povinný včas, teda ešte pred nadobudnutím účinnosti Legislatívnych zmien 
iniciovať Poskytovateľ predložením príslušného Rozboru zmenovej požiadavky Riadiacemu výboru 
Projektu. Pokiaľ v dôsledku neschválenia Rozboru zmenovej požiadavky podľa predošlej vety Riadiacim 
výborom Projektu  nastane nesúlad obsahu Služieb s platnými a účinnými právnymi predpismi v znení 
Legislatívnych zmien, nebude to na účely tejto Zmluvy predstavovať vadu Služieb ani porušenie záväzku 
Poskytovateľa a tento stav nebude mať vplyv na povinnosť Objednávateľa platiť naďalej cenu Služieb 
v súlade s touto zmluvou.  

 

18. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

18.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba zriadenia dostupnosti Etapy EKS bude poskytnutá podľa 
podmienok tejto Zmluvy, jej príloh a podmienok určených na ich základe a že počas nižšie uvedenej 
záručnej doby bude Systém zodpovedajúci Etape so zriadenou dostupnosťou mať vlastnosti dohodnuté v 
tejto Zmluve, jej prílohách a podmienkach určených na ich základe.  

18.2 Záruka sa nevzťahuje na  

a) Prípady podľa čl. 17.10 tejto Zmluvy 

b) Vady vzniknuté neautorizovaným zásahom do APV EKS, ktoré uskutoční Objednávateľ a/alebo 
tretia strana bez súčinnosti Poskytovateľa 

18.3 Záručná doba na Službu zriadenia dostupnosti Etapy EKS a obsah s tým súvisiaceho Systému je dva 
roky odo dňa Zriadenia dostupnosti  príslušnej Etapy EKS. 

18.4 Zmluvné strany sa dohodli že Objednávateľ je povinný uplatniť práva zo záruky z titulu vád bez 
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však v každom prípade do uplynutia záručnej doby. 

18.5 Riadnym oznámením výskytu vady sa rozumie nahlásenie vady na Helpdesk spôsobom a v súlade s 
pravidlami uvedenými v prílohe č. 4 tejto Zmluvy.  

18.6 Obsahom záruky podľa tejto zmluvy je právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Poskytovateľa 
bezplatne odstrániť vady poskytovania Služby, ktorej sa vada týka v súlade s klasifikáciou vád a lehotami 
podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.  

 
 

19. SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY 

 

19.1 V prípade omeškania Poskytovateľa s poskytnutím Služby zriadenia dostupnosti Etapy EKS oproti lehote 
plnenia uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Poskytovateľa úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 0,1 %  ceny Služby zriadenia dostupnosti Etapy EKS podľa prílohy č. 3 vrátane 
dane z pridanej hodnoty, s ktorou je Poskytovateľ v omeškaní, za  každý deň omeškania, celkovo však 
maximálne 10 % úhrnu cien za Služby zriadenia dostupnosti Etapy pre všetky Etapy EKS vrátane dane 
z pridanej hodnoty. Nárok Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu tým zostáva 
nedotknutý. 

19.2 Za dobu omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej peňažnej pohľadávky má Poskytovateľ právo 
požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania v zákonnej výške z omeškanej sumy za každý deň 
omeškania, celkovo však maximálne 10 % zo úhrnu cien za Služby zriadenia dostupnosti Etapy pre 
všetky Etapy EKS vrátane dane z pridanej hodnoty.  
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19.3 Nárok oprávnenej strany na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy nevzniká v prípadoch ak k porušeniu 
zmluvnej povinnosti povinnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou došlo v dôsledku vyššej moci, 
alebo skutočností pričítateľných oprávnenej zmluvnej strane. 

19.4 Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho porušením tejto Zmluvy a zaväzuje sa nahradiť 
ich Objednávateľovi. 

19.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci zodpovednosti Poskytovateľa za škodu spôsobenú 
Objednávateľovi pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy budú predmetom náhrady výlučne škody skutočné 
a priame.  Predmetom náhrady škody nebudú žiadne škody následné, náhodné či nepriame, ako na 
príklad ušlý zisk, nerealizovaný výnos či úspora a ani škody vzniknuté ako náklady na obnovu 
poškodených alebo stratených dát , pričom celková výška náhrady, ktorú si Objednávateľ bude môcť 
nárokovať titulom náhrady škody a ktorú Poskytovateľ bude musieť nahradiť môže byť najviac v spolu 
100 % úhrnu cien za úhrnu cien za Služby zriadenia dostupnosti Etapy pre všetky Etapy EKS vrátane 
dane z pridanej hodnoty. za jednu a všetky škodové udalosti súčasne. 

 

20. ZÁKAZ POSTÚPENIA 

 

20.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu stranu, okrem 
pohľadávok na finančné plnenie.  

20.2 V prípade porušenia povinnosti podľa čl. 20.1 tejto Zmluvy, bude zmluva o postúpení zmluvných práv 
alebo povinností neplatná. 

20.3 V prípade porušenia povinnosti podľa čl. 20.1 jednou zo Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o 
odstúpení od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.  

20.4 Objednávateľ požaduje, aby Poskytovateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 
Z. z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenia, že každý navrhnutý 
subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 
zákona č. 25/2006 Z. z., pričom pri výbere subdodávateľa musí Poskytovateľ postupovať tak, aby 
vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho 
kvalite a cene. Poskytovateľ je povinný na základe prieskumu trhu vybrať subdodávateľa z minimálne 
troch ponúk ak existujú. 

20.5 Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto 
zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o 
osobe budúceho subdodávateľa, informácií o vykonanom prieskume trhu a čestného vyhlásenia podľa čl. 
20.4 tejto Zmluvy. Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s 
uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak 
Objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, má sa za to, že 
Objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávateľa a Poskytovateľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými 
subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto Zmluvy. 

20.6 Povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v čl. 20.4  
a 20.5 tejto Zmluvy platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy. 

20.7 Poskytovateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 
pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy 
o subdodávke. 

 

21. DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

 

21.1 Za dôverné informácie sú na základe tejto Zmluvy stranami považované všetky informácie vzájomne 
poskytnuté alebo sprístupnené v ústnej alebo v písomnej forme, najmä informácie, ktoré sa strany 
dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou, ako aj know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky obchodnej, 
výrobnej, technickej či ekonomickej povahy súvisiace s činnosťou zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú 
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alebo aspoň potenciálnu hodnotu a ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a 
majú byť chránené.  

21.2 Za dôverné informácie budú Zmluvné strany považovať a prísne chrániť tiež všetky a akékoľvek 
informácie súvisiace s Transakciami EKS spracovávanými podľa tejto Zmluvy, pri ktorých je verejným 
obstarávateľom, obstarávateľom a iným, povinným osobám postupujúcim podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení, 
alebo iným zákonom uložená mlčanlivosť a/alebo povinnosť chrániť utajované skutočnosti, obchodné 
tajomstvo alebo dôverné informácie akýchkoľvek Koncových užívateľov EKS, alebo dôverné informácie 
nimi poskytnuté na spracovanie prostredníctvom Služieb. 

21.3 Žiadna zo zmluvných strán nesmie sprístupniť tretej osobe dôverné informácie, ktoré pri plnení tejto 
Zmluvy získala alebo nadobudla, ak táto Zmluva alebo príslušný všeobecne záväzný právny predpis 
neustanovuje inak. 

21.4  Zmluvné strany môžu sprístupniť dôverné informácie za účelom plnenia tejto Zmluvy svojim 
zamestnancom, externým pracovníkom a subdodávateľom, orgánom alebo ich členom podieľajúcim sa 
na plnení podľa tejto Zmluvy za rovnakých podmienok, aké sú stanovené zmluvným stranám v tomto 
článku, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre riadne plnenie tejto Zmluvy a za predpokladu že uvedené 
osoby budú zmluvne zaviazané mlčanlivosťou obdobne ako Zmluvné strany tejto zmluvy. Ďalej ich môžu 
sprístupniť tretím osobám za účelom uskutočnenia právneho, účtového alebo daňového poradenstva a 
auditu niektorej zo zmluvných strán, ak sú tieto osoby viazané povinnosťou ochrany informácií najmenej 
v rozsahu, aký je stanovený v tomto článku alebo zákonom stanovenou profesijnou mlčanlivosťou.  

21.5 Dôverné informácie týkajúce sa jednej zo Zmluvných strán budú považované Zmluvnými stranami za 
obchodné tajomstvo príslušnej Zmluvnej strany podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a 
obidve zmluvné strany sa ho zaväzujú takto chrániť.  

21.6 Ochrana informácií sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy: 

a) zmluvná strana preukáže, že je táto informácia verejne dostupná, bez toho, aby túto dostupnosť 
spôsobila sama zmluvná strana; 

b) zmluvná strana preukáže, že mala túto informáciu k dispozícii ešte pred dátumom sprístupnenia 
druhou stranou, a že ju nenadobudla v rozpore so zákonom alebo s iným obmedzením 
sprístupnenia; 

c) môže zmluvná strana získať bezodplatne túto informáciu od tretej osoby, ktorá nie je obmedzená v 
jej sprístupnení; 

d) získa zmluvná strana od sprístupňujúcej zmluvnej strany písomný súhlas sprístupňovať danú 
informáciu, a to aj dodatočne; alebo 

e) ak je sprístupnenie informácie vyžadované zákonom alebo záväzným rozhodnutím oprávneného 
orgánu 

f) zmluvná strana dospela k informácii nezávisle, vlastnou činnosťou. 

  

21.7 Na žiadosť Objednávateľa Poskytovateľ bezodkladne vráti Objednávateľovi alebo zničí dôverné 
informácie Objednávateľa, ktoré už nie sú potrebné pre účely plnenia tejto Zmluvy. 

21.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a 
subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené dôverné informácie o povinnosti chrániť dôverné informácie 
v zmysle tohto článku Zmluvy. 

21.9 Pokiaľ budú informácie poskytnuté Objednávateľom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podľa tejto Zmluvy, 
obsahovať údaje podliehajúce režimu ochrany utajovaných skutočností, je Poskytovateľ povinný 
postupovať v súlade s takými predpismi.  

21.10 Povinnosť chrániť dôverné informácie uvedené v tomto článku zaväzuje zmluvné strany po dobu účinnosti 
tejto Zmluvy, ako aj po zániku ostatných záväzkov z tejto Zmluvy ešte 10 rokov. 

21.11 Poskytovateľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov realizujúcich 
predmet plnenia Zmluvy dodržiavanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými 
počas výkonu prác pre Objednávateľa prišiel do styku, ako aj o zákaze ich využitia pre osobnú potrebu, 
zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k 
Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. 

21.12 Požiadavka podľa čl. 21.11 bude zabezpečená podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany 
príslušného zamestnanca Poskytovateľa a ako aj jeho subdodávateľov. 

21.13 Všetky podklady poskytnuté Poskytovateľovi a evidované údaje musia byť po ukončení obchodných 
vzťahov bez vyzvania odovzdané Objednávateľovi alebo podľa jeho rozhodnutia vymazané alebo 
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skartované. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené kópie. Toto ustanovenie neplatí v prípade 
vzájomných zmlúv súvisiacej dokumentácie medzi Zmluvnými stranami, ktoré ale nesmú byť bez súhlasu 
Objednávateľa sprístupnené tretej strane. 

21.14 Porušenie záväzku Poskytovateľa ochraňovať, tretej, nepovolanej osobe v rozpore s touto Zmluvou alebo 
zákonom sprístupniť alebo pre seba na iný účel ako je poskytovanie Služieb podľa tejto zmluvy využiť 
dôverné informácie podľa čl. 21.2 tejto Zmluvy predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy 
Poskytovateľom. 

 

22. ORGÁNY PROJEKTOVÉHO RIADENIA 

 

22.1 Orgánmi projektového riadenia sú: 

a) Riadiaci výbor Projektu (ďalej len „Riadiaci výbor“) 
b) Projektový manažér Objednávateľa 
c) Projektový manažér Poskytovateľa 

22.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci riadenia poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy budú uplatňovať 
princípy metodiky projektového riadenia PRINCE 2, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 

22.3 Riadiaci výbor má štyroch členov z ktorých jeden je predsedom Riadiaceho výboru. Dvoch členov 
Riadiaceho výboru, z ktorých jeden je predseda menuje Objednávateľ a dvoch členov Riadiaceho menuje 
Poskytovateľ. 

22.4 Osoby menované Objednávateľom za Projektového manažéra Objednávateľa a  členov (predsedu) 
Riadiaceho výboru oznámi Objednávateľ Poskytovateľovi písomne do 5 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy. Akúkoľvek zmenu v osobe člena Riadiaceho výboru, je Objednávateľ povinný 
písomne oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu. 

22.5 Osoby menované Poskytovateľom Projektového manažéra Poskytovateľa a za členov Riadiaceho výboru 
oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi písomne do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
Akúkoľvek zmenu v osobe člena Riadiaceho výboru, je Poskytovateľ povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. 

22.6 Riadiaci výbor zvoláva ktorýkoľvek jeho člen alebo predseda podľa potreby, minimálne však zasadá vždy 
v prvý pracovný deň v každom kalendárnom mesiaci alebo v pravidelných termínoch na základe 
rozhodnutia Riadiaceho výboru. Na zasadnutí Riadiaceho výboru jeho členovia diskutujú o otázkach 
týkajúcich Zmluvy.  

22.7 V prípade vzniku alebo hrozby rizika alebo iných kritických/neštandardných projektových udalostí môže 
Projektový manažér Poskytovateľa alebo Objednávateľa zvolať Riadiaci výbor, pričom Riadiaci výbor 
zasadne najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy druhej zmluvnej strane.  

22.8 Poskytovateľ je povinný zúčastniť sa zasadnutia Riadiaceho výboru, ak ho o to požiada Objednávateľ 
alebo priamo Riadiaci výbor. 

22.9 Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak  na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, pričom 
v prípade rovnosti hlasov má rozhodujúce slovo hlas predsedu Riadiaceho výboru.  

22.10 Rozhodnutia Riadiaceho výboru sú pre Zmluvné strany v rozsahu ich záväzkov podľa tejto Zmluvy 
záväzné obdobne ako pokyn Objednávateľa. 

22.11 Svoje požiadavky a rozhodnutia adresuje Riadiaci výbor Poskytovateľovi a Objednávateľovi v písomnej 
forme s tým, že na realizáciu požiadaviek Riadiaceho výboru musí byť daná primeraná lehota.  

22.12 Projektoví manažéri budú plniť hlavne nasledujúce úlohy: 
a) organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy, 
b) koordinovať činnosť zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy, 
c) informovať na vyžiadanie zmluvnej strany o postupe plnenia tejto Zmluvy,  
d) kontrolovať priebeh a postup plnenia tejto Zmluvy, 
e) pripravovať návrhy potrebných zmien a dodatkov tejto Zmluvy 

 

23. PREDČASNÉ UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY 

 

23.1 Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať v nasledovných prípadoch: 
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a) ak písomne upozorní druhú zmluvnú stranu na neplnenie alebo podstatné porušenie svojich  povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvy a druhá zmluvná strana do štyridsaťpäť dní alebo do inej dlhšej dodatočnej 
lehoty písomne určenej  nesplní tieto povinnosti alebo neodstráni porušenie tejto Zmluvy na ktoré bola 
upozornená, pričom podstatným porušením sa rozumie akékoľvek porušenie zmluvných povinností. 

b) ak niektorá zmluvná strana nemôže plniť svoje povinnosti v dôsledku vyššej moci po dobu dlhšiu ako 3 
mesiace. 

c) pokiaľ právny stav podľa čl. 17.10 posledná veta bude trvať dlhšie ako 60 dní, 

23.2 V prípadoch podľa čl. 23.1 bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená ukončiť platnosť a účinnosť 
tejto Zmluvy písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane s výpovednou lehotou v trvaní 3 
celé kalendárne mesiace nasledujúce po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

23.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len ak: 

a) Poskytovateľ podstatným spôsobom poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a takéto porušenie 
nenapraví ani v priebehu štyridsiatich piatich dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na 
odstránenie takého porušenia, pričom podstatným porušením sa rozumie akékoľvek porušenie 
zmluvných povinností. 

b) Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia 
alebo bude voči nemu začaté exekučné konanie, 

c) Poskytovateľ opakovane poruší ustanovenia čl. 20.4 až 20.7 tejto Zmluvy. 

23.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len ak: 

a) Objednávateľ podstatným spôsobom poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a takéto porušenie 
nenapraví ani v priebehu štyridsiatich piatich dní od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na 
odstránenie takého porušenia, pričom podstatným porušením sa rozumie akékoľvek porušenie 
zmluvných povinností. 

23.5 Ukončením platnosti a/alebo účinnosti tejto Zmluvy pred uplynutím Obdobia životnosti EKS v súlade 
s týmto čl. 23 alebo z iného právneho dôvodu nebudú dotknuté vzájomné nároky Zmluvných strán 
vzniknuté z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou pred ukončením jej platnosti a/alebo účinnosti ani 
ustanovenia čl. 24 tejto Zmluvy. 

 

24. OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE PRÍPAD PREDČASNÉHO UKONČENIA ZMLUVY 

 

24.1 S ohľadom na povahu a predmet právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ktoré si vyžadujú vysokú 
mieru stability a bezpečnosti a s tým súvisiacu potrebu eliminácie či zmiernenia rizík oboch Zmluvných 
strán pred právnou neistotou spojenou s prípadným predčasným ukončením platnosti alebo účinnosti 
tejto Zmluvy pred uplynutím Obdobia životnosti EKS (ďalej len „Predčasné ukončenie Zmluvy“), sa 
Zmluvné strany dohodli ku dňu Predčasného ukončenia Zmluvy na nasledovnom spôsobe vysporiadania, 
ktoré nastane automaticky, pokiaľ sa Zmluvné strany skôr písomne nedohodnú inak: 

24.1.1 Dňom Predčasného ukončenia Zmluvy Poskytovateľ predáva a odovzdáva Objednávateľovi 
súbor vecí a práv predstavujúci Infraštruktúru EKS vrátane všetkých jej súčastí 
a Poskytovateľom postúpiteľných práv viažucich sa k Infraštruktúre EKS (napr. práva zo záruk, 
práva ku Krabicovému softvéru a pod), ktorý ju kupuje a preberá v stave v akom stojí a leží 
k tomuto dňu a to za kúpnu cenu zahrnutú v celkovej cene podľa čl. 24.1.6 tejto Zmluvy nižšie, 

24.1.2 Do dvoch pracovných dní odo dňa Predčasného ukončenia Zmluvy Poskytovateľ poskytne 
Objednávateľovi všetky prístupové heslá, údaje, kľúče a iné prostriedky potrebné k nerušenému 
užívaniu a úplnej správe a kontrole Infraštruktúry EKS a súčasne k APV EKS 

24.1.3 Do dvoch pracovných dní odo dňa Predčasného ukončenia Zmluvy Poskytovateľ odovzdá 
Objednávateľovi na dátovom nosiči úplné zdrojové kódy všetkých súčastí APV EKS verzie 
prevádzkovanej ku dňu Predčasného ukončenia Zmluvy, vrátane všetkých súvisiacich 
dokumentačných súborov, kompilačných a testovacích skriptov, nastavení a exportov databáz 
EKS  podľa stavu k tomuto dňu a to v nezašifrovanej podobe čitateľnej bežnými technickými 
prostriedkami 

24.1.4 Do dvoch pracovných dní odo dňa Predčasného ukončenia Zmluvy Poskytovateľ odovzdá 
Objednávateľovi na dátovom nosiči rozmnoženiny všetkých Autorských diel v zmysle čl. 16.2  
tejto Zmluvy nad rámec čl. 24.1.3 a to v nezašifrovanej podobe čitateľnej bežnými technickými 
prostriedkami 
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24.1.5 Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi ku všetkým Autorským dielam v zmysle čl. 16.2 tejto 
Zmluvy neobmedzenú nevýhradnú licenciu na všetky a akékoľvek v tom čase známe spôsoby 
použitia Autorských diel vrátane práva na ich úpravu, modifikáciu, adaptáciu, preklad či spojenie 
s inými dielami alebo vytvorenie derivatívnych autorských diel ako aj práva postúpiť uvedenú 
licenciu alebo udeliť sublicenciu v rozsahu vlastného oprávnenia na ľubovoľnú tretiu stranu 
alebo viac tretích strán bez ďalšieho súhlasu Poskytovateľa, a to na celú dobu trvania ochrany 
predmetných Autorských diela podľa zákona. Odmena za udelenie predmetnej licencie 
k Autorským dielam a akékoľvek použitie Autorského diela v zmysle predmetnej licencie je 
zahrnutá v cene čl. 24.1.6 tejto Zmluvy 

24.1.6 Do 45 dní odo Dňa Predčasného ukončenia Zmluvy Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi za 
súbor vecí a práv v súlade s čl. 24.1.1 až 24.1.5 tejto Zmluvy celkovú nadobúdaciu cenu 
stanovenú bez dane z pridanej hodnoty ako 35% úhrnu cien bez dane z pridanej hodnoty 
podľa prílohy č. 3 k tejto Zmluve pri  všetkých Službách dostupnosti podľa výšky ceny 
aplikovateľnej pre tieto Služby dostupnosti ku Dňu Predčasného ukončenia Zmluvy (bez 
akýchkoľvek zliav alebo zvýšení), na ktoré by Poskytovateľovi vznikol nárok počas trvania 
celého obdobia odo dňa nasledujúceho po Dni Predčasného ukončenia Zmluvy až do 
uplynutia posledného dňa Obdobia životnosti EKS, pokiaľ by tieto Služby dostupnosti 
Poskytovateľ riadne poskytoval a k Predčasnému ukončeniu Zmluvy by nedošlo. 

 

25. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

25.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci 
po dni jej uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR. 

25.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do uplynutia Obdobia životnosti EKS t.j.  
do 30. 6. 2022. 

25.3 Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch 
Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán. 

25.4 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane z 
akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá. 
Zmluvné strany súhlasia, že v takomto prípade sa takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie považuje 
za nahradené platným ustanovením, ktoré má čo možno najviac podobný skutočný a obchodný účinok 
ako pôvodné ustanovenie.  

25.5 Táto Zmluva a záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a Autorským zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

25.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  

 Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  (časť súťažných podkladov VO) 
 Príloha č. 2 – Lehoty poskytnutia služieb – lehoty plnenia 
 Príloha č. 3 – Špecifikácia zmluvnej ceny – Štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy   
 Príloha č. 4 – Služby prevádzkovej podpory, Rozvojové služby a konzultácie 

25.7 Táto Zmluva je vyhotovená v deviatich (9) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane šesť (6) 
vyhotovení a Poskytovateľ tri (3) vyhotovenia. 
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25.8 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto Zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu 
vôľu, čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, ktorí Zmluvu podpísali. 

 

 

Bratislava, dňa: 

 

 Bratislava, dňa:  

 

Objednávateľ 

 

 

 

 Poskytovateľ 

 

 

 
Ing. Denisa Saková, PhD. 

           vedúca služobného úradu  
           Ministerstva   vnútra SR 

 

 
 
  Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva   
            Martin Mác, člen predstavenstva 

Slovak Telekom, a.s. 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Stanislav Čekovský, konateľ 
ANASOFT APR, spol. s r.o. 

 
 
 
 
 
 

 
 

PhDr. Jaroslav Rezník 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

 
 
 



PRÍLOHA Č. 1 – Opis predmetu zákazky  (časť súťažných podkladov VO) 

 

1.1 Východiskové informácie 

Z poslednej novely zákona o verejnom obstarávaní vyplýva MVSR povinnosť zriadiť elektronické trhovisko 
k 1.7.2014. Túto funkciu by mal obsahovať Elektronický kontraktačný systém, ktorého prvým modulom je práve 
modul elektronického trhoviska. Ďalšie moduly zabezpečujú funkcionalitu dynamického nákupného systému 
a podporu procesov verejného obstarávania MVSR. Dodávka EKS je rozdelená na etapy podľa modulov: 

 elektronické trhovisko, 

 dynamický nákupný systém, 

 podpora procesov obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. 

1.2 Ciele súťaže 

Cieľom tejto súťaže je dodávka služieb prevádzkovania a podpory systému EKS a tým pádom splnenie 
zákonných požiadaviek kladených zákonom o VO na Ministerstvo vnútra. Ciele zavedenia EKS do prevádzky sú: 

 zvýšenie efektivity, rýchlosti a hospodárnosti podlimitného verejného obstarávania prostredníctvom 
zavedenia technických predpokladov využívania inštitútu elektronického trhoviska, 

 zvýšenie efektivity, rýchlosti a hospodárnosti nadlimitného verejného obstarávania prostredníctvom 
zavedenia technických predpokladov využívania inštitútu dynamického nákupného systému, 

 elektronizácia interných procesov verejného obstarávania a minimalizácia papierovej komunikácie ako aj 
s tým súvisiaca integrácia na komponenty eGovernmentu. 

Rámcové požiadavky na predmet zákazky sú nasledovné 

 komplexnosť riešenia, 

 realizovateľnosť, 

 vnútorná integrita EKS, 

 maximálna efektivita verejného obstarávania prostredníctvom EKS v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, 

 prevádzkovateľnosť systému a možnosť nadstavby, 

 možnosť prepojenia systému s existujúcimi systémami MV SR – predovšetkým s elektronickou registratúrou 
a elektronickou podateľňou, 

 automatické prepojenie systému na informačné systémy  ÚVO SR, Vestník VO, Úradný vestník EÚ, 
Centrálny register dokumentov verejného obstarávania, Centrálny register zmlúv, Ústredný portál verejnej 
správy a iné relevantné informačné systémy verejnej správy. Predpokladom tejto integrácie je pripravenosť 
príslušných systémov, v opačnom prípade bude nutné realizovať náhradné riešenia. 

Zabezpečením a zavedením EKS sa dosiahne minimalizácia nákladov spojených s procesom verejného 
obstarávania tak na strane povinných osôb, ako aj na strane záujemcov/uchádzačov. Zároveň prostredníctvom 
EKS sa zvýši prístupnosť k zákazkám pre širší okruh podnikateľských subjektov a tým sa zvýši aj informačná 
dostupnosť, čo prispeje k vyššej konkurencii a s tým súvisiacemu tlaku na predkladanie cenovo alebo 
ekonomicky najvýhodnejších ponúk. Objednávaním prostredníctvom elektronického katalógu sa zvýši zmluvná 
disciplína oprávnených organizácií a skvalitní sa zber informácií o skutočných potrebách povinných osôb. 

1.3 Podmienky plnenia 

Poskytovanie predmetu plnenia si vyžaduje osobitné odborné vlastnosti za účelom zabezpečenia 
troch základných aspektov bezpečnosti: 

 dôvernosti, 

 integrity, 

 dostupnosti. 
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Nevyhnutnou podmienkou plnenia zmluvy preukázanie naplnenia týchto požiadaviek prostredníctvom 
certifikácie dodávateľa v nasledovných oblastiach: 

- získaný a platný certifikát ISO 27 001, 

- získaný a platný certifikát ISO 20 000,  

- certifikácia podľa rodiny noriem ISO 9000, 

- za osobu zodpovenú za plnenie Zmluvy, získané a platné potvrdenie o absolvovaní skúšky na výkon 
funkcie zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov vydané relevantným orgánom. 

1.4 Definícia požiadaviek 

Táto časť dokumentu popisuje základné minimálne požiadavky na EKS v členení podľa typov požiadaviek: 

 legislatíva, 

 údaje, 

 biznis požiadavky, 

 rozhrania, 

 výkon, 

 bezpečnosť. 

Základnou požiadavkou systému je však flexibilita procesov, ktoré bude potrebné kontinuálne prispôsobovať 
meniacej sa legislatíve, ako aj prípadnej optimalizácii procesov, ktorá bude zrejmá až po určitej dobe prevádzky. 
S konfigurovateľnosťou a flexibilitou systému je potrebné počítať už na začiatku, aby bol na to systém 
pripravený. Príklady nutnej konfigurovateľnosti sú nasledovné: 

 zmeny poradia, alebo optimalizácia procesných krokov vyplývajúce zo skúsenosti s prevádzkou systému, 

 zmeny a zavedenie nových metód vyplývajúce z novej legislatívy, 

 zmeny v definíciách externých rozhraní. 

1.4.1 LEGISLATÍVA 

Riešenie EKS musí naplniť nasledovné legislatívne požiadavky: 

 súlad s platnou legislatívou v oblasti verejného obstarávania, predovšetkým zákonom 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 súlad s požiadavkami 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), 

 súlad s požiadavkami zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov, 

 súlad s požiadavkami zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení 
neskorších predpisov, 

 súlad s požiadavkami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 súlad s požiadavkami zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

 súlad s platnou obchodnou a finančnou legislatívou, 

 rámcový súlad s návrhom smernice EÚ o verejnom obstarávaní. 

1.4.2 ÚDAJE 

Táto časť popisuje základné vymedzenie dátových požiadaviek pre EKS ako sú typy údajov, definícia, relácie a 
štruktúra, ochrana, kontroly a požiadavky na formát, indexy alebo obmedzenia. Súčasťou dokumentu nie je 
detailný entito-relačný model, ktorý bude potrebné vytvoriť v ďalších fázach projektu na základe metodiky SDLC. 
Základné požiadavky na údaje sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch: 
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 integrovaný monitoring zdrojov, 

 podpora transakčného spracovania údajov, 

 podpora tvorby reportov z údajov, 

 podpora automatizovaných databázových úloh - podpora úloh (trigger) je vyžadovaná funkcionalita z dôvodu 
generovania údajov pri vkladaní resp. zmenách údajov, 

 podpora používateľom definovaných dátových typov, 

 možnosť ukladania binárnych objektov mimo databázy - EKS bude obsahovať rôzne reporty a súbory v 
rôznych formátoch (obrázky, schémy atď.), z dôvodu jednoduchšej správy je vhodné aby tieto súbory boli 
uchovávané mimo databázy, 

 podpora kontrol vstupu tak, aby nebolo umožnené vložiť do databázy nesprávny obsah z pohľadu údajových 
typov, 

 podpora šifrovania údajov v RDBMS - niektoré dátové elementy napr. heslo používateľa, a iné budú 
šifrované na úrovni databázovej vrstvy, 

 podpora autorizácie používateľov voči LDAP - autorizácia by mala byť možná voči akémukoľvek LDAP 
serveru tzn. aj voči Active Directory, 

 definovanie prístupu k databázovým objektom na základe politík prístupu. 

1.4.3 BIZNIS POŽIADAVKY 

1.4.3.1 VŠEOBECNÉ A SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY 

Pre systém EKS je vyžadované pokrytie minimálne nasledovného súboru požiadaviek: 

 online registrácia dodávateľa / verejného obstarávateľa / obstarávateľa / osoby povinnej podľa § 7 zákona s 
integráciou na UPVS, minimálny set polí prihlasovacieho formulára základné údaje, kontaktné údaje, 
druhové a typové údaje, identifikačné údaje, odkaz na internetovú adresu na profil verejného obstarávateľa 
na UVO ako aj jeho zaradenie do rezortu, 

 pri registrácii musí byť zabezpečené prehlásenie dodávateľa / verejného obstarávateľa / obstarávateľa / 
osoby povinnej podľa § 7 zákona, že dáva súhlas uverejňovať a spracovávať osobné údaje ním a o ňom 
zapísané a že súhlasí so všeobecnými podmienkami fungovania EKS, 

 po registrácii bude odoslaný email na zadanú emailovú adresu, na základe autentifikačného linku v texte 
emailu bude registrácia akceptovaná a potvrdená, 

 registrovaní používatelia z radov uchádzačov sú vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického 
trhoviska až do uzatvorenia zmluvy identifikovaní iba bezvýznamovým identifikátorom, 

 pre entity zákazka, katalógová položka, dodávateľ, obstarávateľ, zmluva budú implementované nasledovné 
požiadavky: 

 založenie nového záznamu, 
 aktualizácia (zmena) údajov, ak príslušný záznam nevystupuje v aktívnom procese obstarávania, v 

prípade ak ju nutná a možná zmena, vyznačí sa pôvodná aj zmenená verzia, 
 výmaz je povolený iba s podmienkou ak údaje neboli použité, resp. nevstúpili do procesu verejného 

obstarávania, 

 procesy obstarávania v EKS musia mať možnosť byť aj simulované, 

 musí umožniť zadávanie nových plánovaných zákaziek kopírovaním úspešného procesu zadávania 
rovnakého predmetu zákazky, ako aj zadávanie nových položiek katalógu kopírovaním existujúcich 
položiek, 

 databáza, resp. logika systému musí umožňovať priebežné sledovanie stavu zákazky, t.j. musia byť 
nastavované príslušné stavy podľa aktuálneho kroku - plánovaná, pripravovaná, prebiehajúca, ukončená 
uzavretou zmluvou/zmluvným vzťahom, zrušená zákazka, zákazka v plnení, ukončená zákazka, 
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 databáza, resp. logika systému musí sledovať aj platnosť zmluvy (aj rámcovej) a poskytnúť možnosť 
upozornenia na vypršanie jej platnosti a potrebu obnovenia, prípadne potrebu vyhlásenia nového 
obstarávania, 

 registrácia zmlúv musí byť zabezpečovaná po ukončení procesu verejného obstarávania prostredníctvom 
online formulára, vrátane zabezpečenia distribúcie všetkých informácií do iných príslušných registrov (napr. 
centrálny register zmlúv) na základe osobitného zákona, 

 musí umožniť aktualizáciu údajov o zapísanej zmluve/zmluvných vzťahov pripojením informácií o dodatku 
(nie nová zmluva/zmluvný vzťah) pre riešenie prípadných dodatkov k zmluvám/zmluvným vzťahom, 

 cenové údaje s časovou platnosťou v katalógu predmetov zákaziek podporujú funkcionalitu vyhodnocovania 
prieskumov trhu, 

 používateľsky konfigurovateľný systém „triggerov“ a upozornení o udalostiach na elektronickom trhovisku a 
to v rozsahu, v akom si používatelia sami zvolia prostredníctvom príslušnej funkcionality, (napríklad pri 
vzniku zákazky na predmet záujmu, zmena ceny, sledovanie stavu zákazky a pod.), 

 jednoznačné nastavenie všeobecných a špecializovaných prístupových oprávnení pre jednotlivé kategórie 
subjektov vstupujúcich do EKS, 

 zabezpečenie vzájomnej integrácie, komunikácie a súčinnosti jednotlivých modulov systému/riešenia 
vrátane novo vyvinutých, 

 vytvorenie a správa spoločných klasifikácii a číselníkov pre všetky moduly - ústredný zdroj v prepojení na 
externé informačné systémy, najmä IS verejnej správy - štandardy, celoštátne číselníky, 

 správa a riadenie dokumentov pre evidenciu, spracovanie a archiváciu dokumentov. 

1.4.3.2 ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO 

Požiadavky na elektronické trhovisko vyplývajú predovšetkým z legislatívy ale aj z bežných požiadaviek na 
systémy pre elektronickú podporu obstarávania, ktorý je vnútorne členený na konfigurovateľné časti podľa typu 
ponuky. Trhovisko musí spĺňať minimálne nasledovný súbor požiadaviek: 

 obsahuje históriu vývoja cien, ceny sú naviazané na príslušné predmety v katalógu, 

 každý zaregistrovaný používateľ môže zverejniť ponuku na dodanie, 

 súťaže sa môže zúčastniť aj skupina dodávateľov, 

 trhovisko musí byť prístupné prostredníctvom príslušného programového rozhrania aj osobám, ktoré nie sú 
registrované na trhovisku v zmysle zákona, prístup musí byť konfigurovateľný pričom predpoklad prístupu 
pre neregistrované osoby je: 

 k ponukám elektronického trhoviska, 

 k vestníkom a vyhláseným verejným obstarávaniam, 

 k postupom zadávania zákazky pri uzatvorených obstarávaniach, 

 k štatistickým údajom. 

 musí byť verejne prístupný prostredníctvom jednotného prístupového miesta s odkazom na webovom sídle 
MV SR, 

 musí byť vnútorne členený na časti, obsahujúce ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb ako aj rôzne 
typy zmiešaných zákaziek, 

 v rámci jednotlivých častí musí obsahovať členenie podľa druhov tovarov, stavebných prác a služieb alebo 
ich kombinácií, v súlade s klasifikáciou (CPV) na úrovni skupiny, pričom každá z týchto častí sa člení na 
časť obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť obsahujúcu zadané zákazky povinných osôb,  

 musí pre účely kontroly dodržiavania finančných limitov podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní pri každej 
povinnej osobe umožniť automatizovaným spôsobom evidovať a vyhodnocovať celkové objemy zákaziek 
včlenení podľa druhov tovarov, stavebných prác, služieb a dodávateľov alebo ich kombinácií, 
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 musí umožniť verejnú a bezodplatnú dostupnosť údajov o vývoji cien tovarov, stavebných prác a služieb 
ponúkaných prostredníctvom elektronického trhoviska a to v mesačných intervaloch a v členení podľa 
klasifikácie (CPV) na úrovni skupiny, 

 musí umožniť každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi kedykoľvek a bezodplatne zverejniť 
ponuku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, pričom možnosť zaviesť 
cenu resp. poplatok za zverejnenie bude konfigurovateľná, 

 musí zabezpečiť, aby na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu bola 
vyžadovaná úspešná autentifikácia, spočívajúca v zadaní platných identifikačných údajov a autentifikačných 
údajov záujemcu, 

 musí zabezpečiť, aby bola bezodplatne uchovávaná a verejne prístupná evidencia o všetkých 
zmluvách/zmluvných vzťahoch, ktoré uchádzač uzatvoril s povinnou osobou prostredníctvom elektronického 
trhoviska, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia, 

1.4.3.3 PORTÁL  

Portál slúži na publikovanie údajov o verejnom obstarávaní prostredníctvom používateľského rozhrania. Všetky 
reporty a štandardné výstupy musia mať možnosť exportu do viacerých formátov vrátane XML, aby bolo možné 
databázu spracovávať a analyzovať aj v iných informačných systémoch. 
Portál musí poskytovať minimálne nasledovný set reportov: 

 vyhľadávanie informácii podľa kritérií, tieto kritériá by mali byť konfigurovateľné správcom aplikácie, 

 fulltextové vyhľadávanie, 

 vytváranie vlastných reportov (na spôsob tender.sme.sk), 

 informácie o obstarávateľoch – obstarávatelia a ich vzťahy k uchádzačom a zmluvám, 

 informácie o záujemcoch/uchádzačoch - záujemcovia/uchádzači a obstarávatelia, u ktorých sa zúčastnili na 
procese verejného obstarávania, resp. boli úspešní; záujemcovia/uchádzači a ich zmluvy/zmluvné vzťahy,  

 informácie o zákazkách - zákazky podľa predmetov zákaziek; zákazky podľa záujemcov/uchádzačov; 
zákazky podľa zadávateľov; zákazky podľa stavu. 

 informácie o zmluvách/zmluvných vzťahoch - zmluvy/zmluvné vzťahy podľa zadávateľov; zmluvy/zmluvné 
vzťahy podľa predmetu zákazky/predmetov plnenia; zmluvy/zmluvné vzťahy podľa záujemcov/uchádzačov 
a platnosti zmluvy, 

 informácie o dosiahnutých úsporách - pre jednotlivé zákazky, podľa komoditných kategórií, podľa 
zadávateľov, 

 informácie o plnení zmlúv/zmluvných vzťahoch - objednávky s referenciou na zmluvu/zmluvné vzťahy s 
množstvami a finančnými objemami,  

 informácie o hodnotení dodávateľov, 

 musí umožniť zverejnenie výstupov kontraktačného modulu, vrátene elektronickej aukcie s možnosťou jej 
samostatného použitia, 

 musí umožniť zverejnenie výstupov modulu elektronické trhovisko, v prípade jeho samostatného použitia, 

 musí byť prepojený minimálne na Centrálny register zmlúv, resp. na sídlo/miesto zverejnenia zmlúv podľa 
platnej legislatívy, 

 verejne dostupné informácie musia byť prístupné aj bez prihlásenia. 

1.4.3.4 ZÁKAZKY 

Úlohou systému je podpora elektronického procesu prípravy, vyhlasovania, realizácie a ukončenia predmetného 
zadávania zákazky, vrátane procesu elektronickej aukcie. 
Systém zabezpečuje tieto kroky: 

 predbežné oznámenie, 

 oznámenie o vyhlásení súťaže, vrátane publikácie súťaže na externých portáloch, 
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 vyhodnotenie účasti na súťaži (a prípadné zaslanie výziev na predloženie ponuky formou automatickej 
notifikácie na základe informácií z katalógu predmetov zákaziek), 

 publikácia súťažných podkladov, 

 vysvetľovanie súťažných podkladov, 

 on-line predkladanie a preberanie ponúk, 

 neverejná administratívna kontrola ponúk, vylúčenie nezodpovedajúcich ponúk a hodnotenie ponúk 
viacerými členmi komisie, 

 informovanie o výsledku vyhodnotenia ponúk, 

 elektronická aukcia. 

Tieto kroky zabezpečuje minimálne nasledovnou funkcionalitou: 

 musí zabezpečiť aby zadávateľ po prihlásení do systému pripravoval a ďalej realizoval vlastné zákazky, t, j. 
zákazky, ktoré vytvoril pod svojím prihlásením, 

 musí zabezpečiť aby zadávateľ mohol do zákaziek zapísať novú zákazku len k už predmetu zákazky 
existujúcemu v katalógu; ak v katalógu predmetov zákaziek požadovaný predmet neexistuje, najprv musí 
byť taký predmet doplnený do katalógu predmetov zákaziek, 

 musí zabezpečiť, aby príprava zákazky, t. j, špecifikácia údajov o zákazke a jej podmienkach bola 
realizovaná prostredníctvom on-line formulára s možnosťou pripájať k zákazke ľubovoľný počet 
dokumentov, 

 musí zabezpečiť odoslanie zákazky na zverejnenie na príslušné miesto portálu EKS , ako aj ostatné 
vyžadované miesta (vestník EU, vestník verejných obstarávaní UVO, atď.); zmena stavu zákazky na 
prebiehajúcu; možnosť zverejnenia zákazky na ďalších miestach (profil verejného obstarávateľa na UVO), 

 musí umožniť priame oslovenie vybraných záujemcov/uchádzačov na základe informácií z katalógu 
predmetov zákaziek (kto ponúka daný predmet) formou automatickej notifikácie, 

 musí umožniť záujemcom/uchádzačom ako aj verejnosti pristupovať k zverejneným informáciám o zákazke, 

 musí umožniť zadávateľovi uverejňovať ďalšie informácie k zákazke v rámci „elektronického doplňovania a 
vysvetľovania informácií", 

 musí umožniť elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom on-line formuláru, 

 musí umožniť neverejnú administratívnu kontrolu ponúk, vylúčenie nezodpovedajúcich ponúk, hodnotenie 
ponúk viacerými členmi komisie, s možnosťou uplatnenia viacerých prístupov k hodnoteniu ponúk (možnosť 
definície vzorcov pre celkové vyhodnotenie viacerých kritérií) a s riadeným prístupom členov komisie k 
jednotlivým častiam ponuky (napr. technická časť a cenová časť ponuky), 

 musí umožniť vysvetľovanie žiadostí o účasť a ponúk, 

 musí umožniť odoslanie výzvy na elektronickú aukciu vybraným uchádzačom, ak prichádza do úvahy, 

 musí umožniť priebeh elektronickej aukcie, 

 musí zabezpečiť uzatvorenie elektronickej aukcie s určením poradia, 

 musí zabezpečiť oznámenie/zverejnenie výsledkov hodnotenia, 

 musí zabezpečiť identifikáciu víťazného uchádzača a zaslanie výzvy na uzatvorenie zmluvy/zmluvného 
vzťahu so žiadosťou o predloženie určených dokladov pre splnenie podmienok uzatvorenia 
zmluvy/zmluvného vzťahu, 

 musí umožniť zmenu a nastavenie stavu zákazky podľa spôsobu ukončenia - ukončená so 
zmluvou/zmluvným vzťahom alebo zrušená bez uzatvorenia zmluvy/zmluvného vzťahu, 

 po uzatvorení zmluvy/zmluvného vzťahu musí umožniť zápis zmluvy/zmluvného vzťahu do registra zmlúv 
prostredníctvom on-line formulára s pripojením príslušných dokumentov, z registra zmlúv musí umožniť 
automatické odoslanie zmluvy/zmluvného vzťahu s potrebnými údajmi do Centrálneho registra zmlúv, resp. 
do sídla/miesta zverejnenia podľa platnej legislatívy, ako aj odoslanie oznámenia o výsledku verejného 
obstarávania do vestníka VO vedeného UVO, 
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 musí umožniť zverejnenie zmlúv/zmluvných vzťahov a objednávok vo forme elektronického katalógu, 
prostredníctvom ktorého budú môcť používatelia s príslušným oprávnením jednoducho vytvoriť novú 
zákazku, 

 možnosť realizácie prieskumu trhu, t.j. zverejnenie a spracovanie bez cieľa uzatvoriť zmluvu. 

1.4.3.5 OBJEDNÁVKY 

Systém musí poskytovať minimálne nasledovnú funkcionalitu: 

 vytvorenie novej zákazky z elektronického katalógu zazmluvnených predmetov zákazky, 

 vytvorenie objednávky , ktorá bude elektronicky zaslaná obstarávateľovi a po schválení aj zazmluvnenému 
dodávateľovi, 

 evidenciu objednávky so vzťahom na príslušnú zmluvu / zmluvný vzťah, 

 evidenciu doručenia objednávky dodávateľovi  a potvrdenie dodávky, 

 evidenciu hodnotenia dodávateľa, 

 evidenciu platby dodávateľovi. 

1.4.3.6 DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM 

Dynamický nákupný systém predstavuje elektronickú rámcovú zmluvu, ku ktorej sa môžu priebežne počas 
trvania elektronicky pripojiť ďalší účastníci. Predstavuje analógiu trhoviska pre nadlimitné zákazky - obstarávateľ 
zavedie dynamický nákupný systém prostredníctvom EKS (čo sa zverejní na EKS), a kam sa môže kedykoľvek 
pridať ďalší účastník a dať konkrétnu ponuku. V procese zavedenia DNS sa definuje rámec a predmet verejných 
zákaziek ako aj pravidlá súťaže. 
Pri konkrétnej zákazke sú notifikovaní dodávatelia, ktorí sú už evidovaní v DNS ako aj dodávatelia, ktorí majú 
vyplnené príslušné CPV (ak má zákazka v DNS vyplnené CPV). 
Cieľom DNS je zjednodušenie nákupu komodít, ktoré sú štandardizovateľné, ponúka ich viacero dodávateľov a 
nelíšia sa vo svojej funkčnosti a použiteľnosti (technických špecifikáciách), ale vo faktoroch ako cena, značka, 
doprovodné služby či iné dodatočné charakteristiky (ide napr. o kancelárske potreby, informačné a komunikačné 
technológie, pohonné hmoty) 
 DNS sa uzatvára na maximálnu dobu 4 rokov. V rámci DNS sa môže využiť elektronická aukcia pre hodnotenie 
ponúk. 
Dynamický nákupný systém je rozdelený na: 

 zavedenie DNS, 

 zaradenie dodávateľov do DNS a 

 zadávanie zákaziek prostredníctvom DNS. 

Systém musí poskytovať podporu pre všetky vyššie uvedené fázy DNS a musí umožňovať plne elektronické 
zadávanie verejných obstarávaní. 
DNS musí umožňovať zaradenie dodávateľa počas celej doby trvania. 

1.4.3.7 HODNOTIACI MODUL 

Hodnotiaci modul pridáva spätnú väzbu a sociálny aspekt do systému verejného obstarávania. Cieľom 
hodnotenia je motivovať uchádzačov zachovať si dobrý vzťah so zákazníkom po celú dobu trvania zmluvy, ale 
predovšetkým dodať také plnenie, aby s ním bol zákazník spokojný aj po skončení zmluvného vzťahu. 

 musí umožniť evidenciu plnenia zmlúv/zmluvných vzťahov (najmä v prípade dlhodobo plnených zmlúv, 
rámcových dohôd, vykonávacích zmlúv a ich čerpania povinnými osobami), 

 musí umožniť evidenciu spokojnosti zadávateľov/zákazníkov/odberateľov s plnením zmluvy/zmluvného 
vzťahu a s dodávateľom/referencií, 

 hodnotenie sa bude zadávať najskôr po uzavretí zmluvy, alebo po ukončení, resp. zrušení VO, 

 musí umožniť uchádzačovi, resp. dodávateľovi spätne reagovať na hodnotiaci záznam od obstarávateľa, 
reagovať bude môcť iba používateľ zaregistrovaný za relevantného uchádzača, 
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 prehľad údajov z hodnotenia príslušného používateľa bude súčasťou jeho verejného profilu, tento profil bude 
verejne prístupný, 

 v rámci hodnotenia budú vytvorené kategórie, ktoré bude možné ohodnotiť na stupnici od 1 do 3, napríklad: 

 rýchlosť dodania, 

 spokojnosť s predmetom dodania, 

 s realizáciou reklamačného konania, 

 atď. 

 hodnotenie môže byť pozitívne, neutrálne a negatívne, ku každému hodnoteniu kategórie je možné pripojiť 
maximálne 256 znakový komentár, 

 celkové hodnotenie sa počíta na základe vzorca celkového počtu pozitívnych a negatívnych hodnotení za 
posledných 36 mesiacov. Vzorec na výpočet je 
                                                               ⁄ , pričom hodnotenia 
predstavujú počet príslušných hodnotení v danom časovom rámci, 

 hodnotiaci modul musí umožniť automatické publikovanie údajov v profile uchádzača. 

1.4.4 ROZHRANIA 

1.4.4.1 POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE 

Používateľské rozhranie bude modulárnym spôsobom oddelené od ostatných častí aplikácie, čo prináša 
možnosť vytvoriť prototypovým spôsobom najprv používateľskú časť, bez toho aby bolo nutné písať zdrojový 
kód v pozadí. 

 
Obrázok 1: Používateľské rozhranie 

 
Hlavnou požiadavkou na používateľské rozhranie je jednoduchosť používania a automatická navigácia 
používateľa (napríklad formou sprievodcov a rozhodovacích obrazoviek, ktoré používateľa navedú k potrebnému 
výsledku). Používateľské rozhranie bude spracované s ohľadom na procesné potreby používateľov s cieľom 
minimalizovať kliknutia pri najčastejšie používanej funkcionalite. Ide najmä o nasledovné požiadavky: 

 musí byť užívateľsky priateľské, prehľadné a intuitívne, 

 musí zabezpečiť jednoduché ovládanie pre každý používateľský subjekt, prehľadné menu, ktoré upozorní na 
logickú postupnosť krokov súvisiacich s funkcionalitou príslušného modulu, 

 musí umožniť úplný prístup k informáciám, k spracovaným/spracovávaným dokumentom o všetkých 
zákazkách a ich stave, ktoré sú/boli/budú prostredníctvom systému zadávané a realizované, s prihliadnutím 
na primeranosť časového hľadiska tak, aby nebol narušený princíp hospodárskej súťaže, 

 musí obsahovať vstavanú kontextovú nápovedu relevantnú pre danú obrazovku a daný komponent, 

 optimálne navrhnutá informačná hustota jednej obrazovky, 

 dynamické menu s relevantnými položkami pre každú obrazovku, 

 statické menu vždy v hornej časti obrazovky, obsahujúce položky ako meno prihláseného používateľa, 
odkaz na funkcionalitu “Moje obstarávania”, možnosť prihlásenia/odhlásenia, odkaz na štartovaciu stránku, 

 štandardné fulltextové vyhľadávanie položiek a príloh obstarávania v celom systéme, pričom vytváranie 
fulltextových indexov bude konfigurovateľné, 

 rozšírené vyhľadávanie s možnosťou zadať oblasť vyhľadávania podľa kategórií (typ obstarávania, kategórie 
produktu, prípadne iné číselníky), podľa atribútov (cena, čas, názov, popis, požiadavky, obstarávateľ atď.), 

 voliteľné stránkovanie v prípade zobrazenia väčšieho množstva položiek. 

Používateľská 

časť externá

API 

(ostatné moduly)

Používateľská 

časť interná
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1.4.4.2 ROZHRANIA NA OSTATNÉ SYSTÉMY 

Pre účely automatizácie, overovania údajov a uplatňovania zásady, že štátna správa si nemá pýtať údaje, ktoré 
už vlastní je potrebné prepojenie na nasledovné subjekty uvedené nižšie. V prípade komponentov 
eGovernmentu platí, že je potrebné vo fáze analýzy zvážiť pripravenosť daného komponentu a prípadne 
realizovať náhradné riešenie. 
Predpokladajú sa rozhrania na nasledovné systémy: 

 Register fyzických osôb (RFO) - prepojenie s registrami MV SR volaním IS služieb. RFO bude zdrojom 
referenčných údajov o fyzických osobách, 

 Register právnických osôb a podnikateľov (RPO) - bude zdrojom referenčných údajov o právnických 
osobách a podnikateľoch, 

 UPVS – pre publikáciu služieb, využívanie modulu IAM pre single sign on a elektronické doručovanie do 
schránok, 

 Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne ako aj Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali 
dôvody na zrušenie registrácie z Daňového riaditeľstva, 

 Centrálny register zmlúv, 

 Registre súvisiace s VO na UVO (Zoznam podnikateľov, Profil obstarávateľa, Evidencia referencií, 
Porovnávací zoznam), 

 Európsky vestník, 

 Interné podnikové informačné systémy uchádzačov pre automatické publikovanie ponúk na elektronickom 
trhovisku 

 Interné systémy verejných obstarávateľov (napr. registratúra, ERP) pre integráciu informačných tokov 
súvisiacich s verejným obstarávaním 

 Otvorené rozhranie pre publikovanie všetkých verejne dostupných údajov v štruktúrovanej, strojovo 
spracovateľnej forme (open data). 

1.4.5 VÝKON 

Riešenie bude implementované ako škálovateľný systém, jednoducho rozšíriteľný pridaním nového hardvéru a 
relevantných serverových a middleware aplikácií. Pre úvodnú prevádzku sa predpokladajú nasledovné 
parametre: 

 celkový počet registrovaných používateľov – 40000, 

 počet súčasne pracujúcich používateľov IS v dobe prevádzkovej „špičky“  – 1000, 

 počet prenášaných dát na priemernom formulári – 1 MB, pri zadávaní zákaziek a nových tovarov – 5 MB. 

 čas potrebný na vygenerovanie stránky z vlastného systému v dobe prevádzkovej „špičky“ – 2 sekundy, 

 čas potrebný na vygenerovanie zoznamov, prehľadov, výkazov a reportov z vlastného systému – 6 sekúnd. 

Splnenie požiadaviek na výkon bude pravidelne overované auditom výkonnosti prostredníctvom auditného tímu 
nezávislej tretej strany. 

1.4.6 REDUNDANCIA A SPOĽAHLIVOSŤ 

Vzhľadom na predpoklad, že cez systém bude realizovaná veľká časť verejného obstarávania štátu, je potrebné 
zabezpečiť nielen požadovaný výkon riešenia, ale aj adekvátnu redundanciu, aby sa zabránilo potenciálnym 
škodám, ktoré by teoreticky mohli vzniknúť z nefunkčnosti systému v kľúčových okamihoch elektronického 
verejného obstarávania. 
Požiadavky na redundanciu sú nasledovné: 

 Dostupnosť – 99,5%, 

 redundantné komunikačné pripojenie do siete internet, 

 virtualizované riešenie schopné „live“ migrácie serverov a prípadného presunu k inému cloud providerovi, 
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 možnosť vytvorenia cluster riešenia - v prípade potreby výkonu v budúcnosti je potrebné aby server bol 
schopný prevádzky v cluster režime, 

 n+1 riešenie kritických komponentov (aplikačné servery, databáza) minimálne vo forme high-availability 
virtuálnej infraštruktúry. 

1.4.7 BEZPEČNOSŤ 

Vzhľadom na povahu systému by mali mať implementované najmä nasledujúce základné bezpečnostné funkcie 
vychádzajúce z ISO15408 (tzv. „Common Criteria“): 

 bezpečnostný audit a logovanie aktivít, 

 nepopierateľnosť úkonov realizovaných v rámci systému, 

 identifikácia a autentifikácia, 

 bezpečnosť, ochrana a integrita používateľských údajov, 

 autorizovaný prístup k aplikáciám a údajom, 

 ochrana osobných údajov a súkromia, 

 ochrana bezpečnostných funkcií aplikácie, resp. systému, 

 kryptografická podpora. 

Na základe podrobných analýz, ktoré budú súčasťou projektu implementácie (najmä analýzy rizík 
a bezpečnostnej analýzy, ktoré musí spracovať expert s dostatočnou kvalifikáciou) bude z zoznamu rámcových 
požiadaviek uvedeného v prílohe vypracovaný zoznam konkrétnych bezpečnostných požiadaviek 
a bezpečnostných funkcií pre príslušnú aplikáciu (resp. modul), ktoré budú zahrnuté už vo fáze vývoja. Nakoľko 
ide len o rámcové bezpečnostné požiadavky a funkcie je možné, že ich bude, na základe výsledkov analýzy 
rizík, potrebné doplniť o ďalšie špecifické požiadavky závislé od konkrétneho systému a jeho použitia. Už vo 
fáze tvorby detailnej funkčnej špecifikácie sa predpokladá zapojenie bezpečnostného experta s príslušnou 
kvalifikáciou. 
Pre zabezpečenie dôveryhodnosti systému bude potrebné audit robiť pravidelne bezpečnostný audit nezávislou 
treťou stranou, aby boli zabezpečené kontrolné mechanizmy vo vzťahu k externému prevádzkovateľovi. 
Aktivita auditu by mala byť zabezpečená prostredníctvom nezávislého auditného tímu. Záverečná správa musí 
obsahovať posúdenie a zhodnotenie súladu so štandardmi vyplývajúcimi zo zákona o ISVS a z príslušných 
výnosov MF SR, posúdenie a zhodnotenie kvality vývoja systémov a aplikácií a naplnenia bezpečnostných 
požiadaviek na jednotlivé systémy a aplikácie. 
Nezávislý tím audítorov bude pozostávať z vedúceho tímu a ďalších členov tímu, ktorí musia disponovať 
relevantnými a aktuálnymi praktickými znalosťami bezpečnosti informačných systémov a musia preukázať najmä 
svoju odbornosť a skúsenosti v oblasti vykonávania bezpečnostných auditov informačných systémov a v oblasti 
riadenia, kontroly kvality a integrácie IT projektov v súlade s medzinárodne akceptovanými štandardmi. Z 
pohľadu riadenia rizík je dôležité, aby všetky kľúčové riziká boli jasne identifikované, ohodnotené a následne 
riadené. Identifikácia rizík, hrozieb a zraniteľnosti je veľmi dôležitá a preto je potrebné, aby tím audítorov 
disponoval medzinárodne uznávanými certifikátmi z oblasti bezpečnostných auditov informačných systémov, 
riadenia rizík a riadenia informačnej bezpečnosti IS. 

1.4.7.1 BEZPEČNOSŤ RIEŠENIA JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMOV 

Rozšírené požiadavky na kryptografickú podporu  
V rámci kryptografickej podpory bude potrebné špeciálne pre systém EKS zabezpečiť aby: 

 pred určenou lehotou „otvárania obálok“ s jednotlivými ponukami v rámci elektronického verejného 
obstarávania nikto nemal prístup k príslušným informáciám prenášaným, ukladaným alebo spracovávaným 
v rámci systému, čo bude zabezpečené použitím kryptografických nástrojov, 

 používatelia EKS disponovali všetkými nevyhnutnými informáciami technickej povahy vrátane nástrojov na 
realizáciu šifrovania, čiže aby mali k dispozícii užívateľsky jednoduchý a bezpečný systém šifrovania 
a dešifrovania príslušných dokumentov, eliminujúci bezpečnostné riziko neautorizovaného prístupu 
k obsahu dokumentov (ponuky), 

 kryptografické kľúče pre účely šifrovania a dešifrovania neboli uložené v systéme a disponovali nimi len 
používatelia, 
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 použité kryptografické algoritmy boli bezpečné a aby eliminovali riziko „výpočtu“ iného šifrovacieho kľúča, 
pomocou ktorého by bolo možné získať iný obsah zašifrovaného dokumentu. 

1.4.7.2 BEZPEČNOSTNÝ AUDIT 

 Aplikácia musí pre každú z nasledovných aktivít (udalostí/operácií): 

- prihlásenie používateľa, 

- odhlásenie používateľa, 

- spustenie aplikácie, 

- ukončenie aplikácie, 

- operácie správy používateľov, 

- operácie správy skupín používateľov a rolí, 

- operácie konfigurácie audit a správy auditných záznamov, 

- všetky udalosti a operácie definované vlastníkom procesu, 

- všetky individuálne udalosti a operácie podporované aplikáciou 

byť schopná generovať a zaznamenávať minimálne nasledovné informácie: 

- dátum a čas udalosti, 

- typ udalosti, 

- identitu iniciátora, 

- identifikáciu pracovnej stanice iniciátora, 

- objekt, na ktorom bola operácia/udalosť vykonaná, 

- výsledok udalosti (úspech/zlyhanie), 

- modul aplikácie, v ktorom k udalosti došlo. 

 Aplikácia musí umožniť jednoznačné spojenie každej operácie/udalosti s používateľom, ktorý ju vyvolal. 

 Aplikácia musí umožniť prístup na čítanie auditných záznamov pre používateľov s definovaným 
a dokumentovaným prístupovým právom. Toto právo musí umožňovať len túto operáciu, t.j. právo na čítanie 
auditných záznamov nezahŕňa právo na vymazanie auditných záznamov. Toto prístupové právo nesmie byť 
žiadnemu používateľovi priraďované ako štandardné a musí byť možné toto právo po priradení kedykoľvek 
odobrať. 

 Aplikácia musí poskytovať prístup na čítanie auditných záznamov vo forme primeraného grafického 
používateľského rozhrania, ktoré všetky zaznamenané informácie prezentuje v zrozumiteľnej 
a pochopiteľnej forme. 

 Žiadni iní používatelia okrem tých, ktorí majú priradené definované prístupové právo, nie sú oprávnení 
prezerať auditné záznamy. 

 Aplikácia musí umožňovať vyhľadávanie, triedenie a zoraďovanie auditných záznamov na základe 
nasledovných atribútov: 

- dátum a čas udalosti, 

- typ udalosti, 

- vykonaná operácia/pokus o vykonanie operácie, 

- identita iniciátora, 

- pracovná stanica iniciátora, 

- výsledok udalosti. 

 Generovanie auditných záznamov pre udalosti je konfigurovateľné (aktivované/deaktivované) na základe 
nasledovných atribútov: 
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- identita objektu, 

- identita používateľa (iniciátora), 

- pracovná stanica používateľa, 

- typ udalosti. 

 Generovanie auditných záznamov je vždy aktivované (t.j. nemôže byť deaktivované) pre nasledovné 
udalosti: 

- prihlásenie používateľa, 

- spustenie aplikácie, 

- ukončenie aplikácie, 

- operácie správy používateľov, 

- operácie správy skupín používateľov a rolí, 

- operácie konfigurácie audit a správy auditných záznamov (vrátane exportu). 

 Aplikácia chráni uložené auditné informácie pred neoprávneným vymazaním a modifikáciou. Len 
používatelia s definovaným a dokumentovaným prístupovým právom môžu exportovať a vymazať auditné 
záznamy. 

 Aplikácia musí zabezpečiť dostupnosť auditných záznamov po dobu najmenej 2 (dvoch) rokov. V prípade, 
že nie je dostatok miesta pre ukladanie nových auditných záznamov, nové auditné záznamy nesmú prepísať 
staršie záznamy. Musí byť definovaný proces autorizovaného archivovania a vymazávania auditných 
záznamov. 

 Aplikácia musí v prípade zlyhania záznamových médií pre auditné záznamy alebo v prípade prekročenia 
vopred definovanej veľkosti auditných záznamov vygenerovať alarm. 

 Aplikácia musí vygenerovať alarm v prípade zistenia modifikácie auditných záznamov.  

 Aplikácia musí poskytovať prístup na čítanie auditných záznamov vo forme primeraného grafického 
používateľského rozhrania, ktoré všetky zaznamenané informácie prezentuje v zrozumiteľnej 
a pochopiteľnej forme. Aplikácia musí poskytovať všetky definované zostavy na prezentáciu 
zaznamenaných informácií. 

 Aplikácia musí umožňovať vyhľadávanie, triedenie a zoraďovanie auditných záznamov na základe 
nasledovných atribútov: 

- dátum a čas udalosti, 

- typ udalosti, 

- vykonaná operácia/pokus o vykonanie operácie, 

- obrazovka/modul, v ktorom k udalosti došlo, 

- identita iniciátora, 

- pracovná stanica iniciátora, 

- výsledok udalosti. 

 Aplikácia chráni uložené auditné informácie pred neoprávneným vymazaním a modifikáciou. Len 
používatelia s definovaným a dokumentovaným prístupovým právom môžu exportovať a vymazať auditné 
záznamy. Toto právo musí umožňovať len túto operáciu, t.j. právo na čítanie auditných záznamov nezahŕňa 
právo na vymazanie auditných záznamov. Žiadny používateľ, vrátane aplikácie samotnej, nesmie mať právo 
modifikovať auditné informácie. 

 Aplikácia musí v prípade zlyhania záznamových médií pre auditné záznamy alebo v prípade prekročenia 
vopred definovanej veľkosti auditných záznamov vygenerovať alarm, a ak je to možné, odoslať ho systému 
monitorovania bezpečnosti (ak je v organizácii využívaný). 

 Aplikácia musí vygenerovať alarm, a ak je to možné, odoslať ho systému monitorovania bezpečnosti (ak je 
v organizácii využívaný), v prípade zistenia modifikácie auditných záznamov.  
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1.4.7.3 NEPOPIERATEĽNOSŤ (NON-REPUDIATION) 

 Aplikácia musí zabezpečiť nepopierateľnosť pôvodcu transakcii. Ku každej transakcii musí byť priradená 
jednoznačná a nepopierateľná identita pôvodcu transakcie, ktorý ju vyvolal. 

1.4.7.4 KRYPTOGRAFICKÁ PODPORA 

 Aplikácia musí generovať, používať a ničiť kryptografické kľúče používané pre šifrovacie algoritmy v súlade 
so schváleným štandardom. 

 Aplikácia musí používať len schválené a povolené kryptografické a hash funkcie, v súlade so schváleným 
štandardom. 

1.4.7.5 BEZPEČNOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝCH ÚDAJOV 

 Pokiaľ nie sú vlastníkom systému požadované iné spôsoby riadenia prístupu do aplikácie, aplikácia musí 
vynucovať riadenie prístupu minimálne na základe rolí pre všetky operácie všetkých subjektov nad 
nasledovnými objektmi: 

- menu, 

- záznam, 

- aktivita nad objektom. 

 Aplikácia akceptuje údaje len od dôveryhodných subjektov (používatelia, ostatné systémy). Subjekt je 
považovaný za dôveryhodný, ak bol voči aplikácii úspešne autentifikovaný. 

 Aplikácia exportuje údaje len v zašifrovanej podobe. 

 Import údajov musí byť realizovaný len v zašifrovanej forme. 

 Prenos údajov medzi komponentmi aplikácie prevádzkovanými v jednom uzle je  chránený prostriedkami 
operačného systému tak, že je zabezpečené, že len komponenty aplikácia môžu participovať na prenose 
údajov (napr. zdieľaná pamäť, rúra /pipe/ alebo zdieľaný adresár na disku, na ktorý môže pristupovať len 
aplikácia). 

 Aplikácia musí zabezpečiť, že všetky dočasné súbory sú bezpečne vymazané hneď ako prestanú byť 
potrebné. 

 Všetky dátové prenosy medzi aplikáciou a ostatnými dôveryhodnými subjektmi (autentifikovanými voči 
aplikácii) umiestnenými v rôznych uzloch v sieti musia byť šifrované tak, aby zabezpečili dôvernosť 
prenášaných dát.  

 Šifrovacie prostriedky musia tiež chrániť údaje pred modifikáciou, vymazaním, vložením alebo útokmi alebo 
chybami typu „replay“. 

 Aplikácia musí poskytovať prostriedky na obnovenie alebo vyžiadanie obnovenia dátového prenosu medzi 
aplikáciou a iným dôveryhodným komponentom v prípade, ak je identifikovaná chyba/útok s modifikáciou 
údajov. 

 Údaje poskytnuté aplikácii dôveryhodnými subjektmi sú považované za dôveryhodné v tom prípade, ak sú 
elektronicky podpísané subjektom, ktorý inicioval požiadavku a elektronický podpis je platný. 

 Je zabezpečený princíp nepopierateľnosti a integrity informácií (najmä súťažných podkladov) vložených do 
systému prostriedkami elektronického podpisu. 

 Je zabezpečené jednoznačné určenie času vloženia informácií do systému prostriedkami časovej pečiatky. 

 Dôvernosť aplikačných dát, ktoré sú uchovávané v systémových úložiskách dát (napr. filesystem), musí byť 
chránená prostriedkami kryptografickej ochrany. 

 Je zabezpečené, že prístup ku klientskym dátam (najmä k súťažným podkladom) nemá nikto, vrátane 
správcu systému až do doby zverejnenia uvedených informácii.  
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1.4.7.6 IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA 

 Aplikácia musí od používateľa vyžadovať prihlásenie pred tým, ako mu umožní akúkoľvek aktívnu operáciu 
v aplikácii. 

 Aplikácia musí umožniť definovať počet neúspešných pokusov o prihlásenie. V prípade, ak používateľ 
prekročí definovaný počet neúspešných pokusov o prihlásenie, aplikácia musí daný používateľský účet 
zablokovať. 

 Aplikácia musí podporovať minimálne nasledovné bezpečnostné atribúty: 

- identifikáciu používateľa (ID), 

- meno používateľa, 

- priradenie používateľa do roli, 

- autentifikačné údaje používateľa. 

 Aplikácia vynucuje definovanú politiku kvality hesiel pre heslá jednotlivých používateľov. Aplikácia umožňuje 
prideľovanie jednotlivých politík kvality hesiel konfigurovateľným skupinám používateľov. 

 Aplikácia umožňuje dvojfaktorovú autentifikáciu. 

 Aplikácia podporuje externé autentifikačné mechanizmy, min. Kerberos, Radius alebo PKI. 

 Aplikácia umožňuje definovať autentifikačné prostriedky pre každého používateľa zvlášť. 

 Aplikácia podporuje re-autentifikáciu, t.j. je možné vynútiť opätovnú autentifikáciu subjektu v pravidelných 
časových intervaloch, alebo pred vykonaním citlivej obchodnej operácie. 

 Aplikácia musí poskytovať používateľovi v procese autentifikácie spätnú väzbu. Pri zadávaní heslá musí 
aplikácia zobrazovať náhradné znaky („*“, a pod.). 

 Aplikácia musí vynucovať definované limity hesiel používateľov a nesmie umožniť prihlásiť sa používateľom 
s exspirovaným heslom. 

1.4.7.7 OCHRANA SÚKROMIA 

 Aplikácia musí zaistiť, že používateľom bez explicitne definovaného prístupového práva na zobrazenie 
bezpečnostných atribútov používateľov, nie je umožnené zistenie skutočnej identity ostatných používateľov 
a rolí, ktoré majú pridelené. 

 Aplikácia musí zabezpečiť publikovanie požadovaných výstupov plne v súlade s legislatívou upravujúcou 
narábanie s osobnými údajmi. 

 Aplikácia musí poskytovať funkcionalitu pre sledovanie využívania zdrojov a služieb aplikácie. Táto 
funkcionalita musí byť prístupná len pre používateľov s definovaným a dokumentovaným prístupovým 
právom. 

1.4.7.8 OCHRANA BEZPEČNOSTNÝCH FUNKCII APLIKÁCIE 

 Aplikácia musí poskytovať zvláštne prístupové právo pre každú z nasledovných operácií: 

- zmena stavu (aktivovanie/deaktivovanie), 

- zistenie stavu 

minimálne pre nasledovné bezpečnostné a systémové funkcie: 

- správa používateľov, 

- správa rolí, 

- správa auditných operácií. 

 Aplikácia musí poskytovať zvláštne prístupové právo pre každú z nasledovných operácií: 

- zmena stavu (aktivovanie/deaktivovanie), 
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- zistenie stavu 

minimálne pre nasledovné bezpečnostné atribúty a údaje: 

- identifikačné a autentifikačné údaje používateľa, 

- údaje o jednotlivých roliach (povolenia a prístupy priradené jednotlivým roliam), 

- auditné dáta. 

 Odobratie prístupového práva sa prejaví ihneď pri nasledujúcom pokuse vykonať operáciu zahrnutú 
v odobratom prístupovom práve nad objektom definovanom v prístupovom práve. 

 Každý export alebo import bezpečnostných údajov z/do aplikácie musí byť šifrovaný. 

 Aplikácia musí chrániť prostriedkami šifrovania dôvernosť a integritu bezpečnostných údajov prenášaných 
medzi komponentmi aplikácie umiestnených v rôznych uzloch. 

 Aplikácia musí zabezpečiť, že autentifikačné údaje používané aplikáciou pre prístup k iným komponentom 
(aplikáciám alebo systémom) sú bezpečne spravované, uchovávané a používané. 

 Aplikácia musí poskytovať funkcionalitu, ktorá zabezpečí zotavenie aplikácie po chybe alebo výpadku služby 
a uvedie aplikáciu do bezpečného stavu. 

 Aplikácia musí zaistiť, že všetky bezpečnostné politiky a funkcie sú úspešne vynútené pred tým, ako je 
sprístupnená funkcionalita aplikácie používateľom. 

 Aplikácia musí pri činnosti používať dôveryhodné a spoľahlivé údaje o čase. 

 Aplikácia musí umožniť akémukoľvek užívateľovi zaslať MV SR upozornenie v prípadoch zneužitia 
elektronického trhoviska, jeho využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takejto činnosti. 

1.4.7.9 PRÍSTUP DO APLIKÁCIE 

 Aplikácia musí poskytovať a vynucovať globálne konfigurovateľné obmedzenie maximálneho počtu 
súčasných relácií, ktoré patria jednému používateľovi.  

 Aplikácia musí poskytovať a vynucovať konfigurovateľné obmedzenie maximálneho počtu súčasných relácií 
pre jednotlivých používateľov zvlášť. 

 Aplikácia musí zablokovať aktívnu reláciu po vypršaní definovaného času nečinnosti používateľa alebo na 
základe požiadavky používateľa. Aplikácia musí zmazať obrazovku alebo iným spôsobom zabezpečiť 
nečitateľnosť informácií na obrazovke a zablokovať všetky aktivity používateľa okrem odblokovania relácie. 
Aplikácia musí pred odblokovaním relácie vyžadovať autentifikáciu používateľa. 

 Aplikácia musí poskytovať možnosť ukončiť reláciu po definovanom čase nečinnosti používateľa. 

 Pred vytvorením relácie musí aplikácia zobraziť používateľovi konfigurovateľnú varovnú správu ohľadom 
neautorizovaného použitia systému. 

 Po úspešnom prihlásení používateľa musí aplikácia zobraziť dátum, čas, spôsob a lokalitu (IP adresa) 
posledného úspešného prihlásenia. 

 Po úspešnom prihlásení používateľa musí aplikácia zobraziť dátum, čas, spôsob a lokalitu (IP adresa) 
posledného neúspešného pokusu o prihlásenie a počet neúspešných pokusov o prihlásenie od posledného 
úspešného prihlásenia 

 Aplikácia nesmie vymazať informácie o histórii prístupov používateľa bez toho, aby mu dala možnosť tieto 
informácie prezrieť.  

 Aplikácia musí poskytovať možnosť odmietnuť prihlásiť používateľa na základe týchto atribútov: 

- identita používateľa, 

- lokalita, z ktorej do aplikácie pristupuje (IP adresa), 

- spôsob, metóda prístupu (napr. sqlplus), 

- čas prístupu. 
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- čas prístupu – ak je to požadované. 

1.4.8 POŽIADAVKY NA PRIESTORY 

Vzhľadom na charakter systému je potrebné zabezpečiť minimálne požiadavky na bezpečnosť fyzickej 
prevádzky, ktorá by spĺňa parametre úrovne Tier III. 

1.4.9 POŽIADAVKY NA PREVÁDZKU 

Vzhľadom na komplexnosť a kritickosť systému je pre systém EKS vhodné sa v rámci nasadenia a prevádzky 
riadiť knižnicou ITIL verzie 3. 

1.5 Definícia používateľov EKS 

Používateľov EKS je možné rozdeliť do nasledovných základných skupín:  

 Objednávateľ, 

 verejní obstarávatelia podľa §6 ods. 1 písm. a) ZVO iní než Objednávateľ, 

 verejní obstarávatelia podľa §6 ods. 1 písm. b), c) ZVO (Obce a VÚC), 

 verejní obstarávatelia podľa §6 ods. 1 písm. d), e), f)  ZVO, 

 dodávatelia poskytujúci práce, tovary a služby, ktorí budú zaregistrovaní v EKS, 

 iné subjekty, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú obstarať tovary, práce a služby prostredníctvom EKS, 
v rozsahu, v akom im to Poskytovateľ prípadne umožní, 

 verejnosť. 

1.6 Požadovaný spôsob prístupu do EKS 

Pod hlavnými záujmovými skupinami chápeme používateľov (napríklad verejní obstarávatelia, uchádzači alebo 
verejnosť), ktorí priamo využívajú funkcionalitu EKS prostredníctvom grafického používateľského rozhrania 
(GUI) prípadne prostredníctvom webových služieb. 
EKS teda predpokladá nasledovné prístupové kanály: 

 web (GUI), 

 webové služby. 

1.7 Návrh predpokladanej biznis architektúry 

Z hľadiska biznis architektúry je potrebné pokryť požiadavky a procesy uvedené v predchádzajúcej časti. 
Procesy bežia na aplikáciách, ktoré spracúvajú dáta a informácie. Navrhnuté moduly z väčšej časti kryjú kľúčové 
procesy obstarávania, pričom niektoré časti procesov sú zabezpečené spoločnými komponentmi systému, ktoré 
nie sú vyčlenené do samostatného modulu. Nevyhnutnou súčasťou modelu je agilita, teda maximálna možná 
konfigurovateľnosť a prispôsobiteľnosť systému. Uvedené súvislosti sú graficky znázornené na nasledovnom 
obrázku: 
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Obrázok 2: Rámcová biznis architektúra 

1.7.1 PROCESY TRHOVISKA 

V tejto časti sa nachádza procesná analýza kľúčových procesov EKS, pričom dôraz je daný predovšetkým na 
nové procesy elektronického trhoviska. Procesy znázorňujú možný spôsob implementácie, ktorý je možné 
v čase implementácie doplniť resp. zmeniť na základe potreby. 

1.7.1.1 REGISTRÁCIA 

Registrácia uchádzača na elektronické trhovisko je možná dvomi spôsobmi: 

 zapísaním sa do zoznamu podnikateľov a vyznačením žiadosti o registráciu na elektronickom trhovisku 
(aj časť podľa §129, ods. 1, písm. g). UVO informuje MV SR, ktoré zriadi príslušnému podnikateľovi 
účet s príznakom „aktívny“ s uvedením dátumu, odkedy je platná registrácia v zozname podnikateľov, 

 registráciou sa elektronickom trhovisku, ktorá buď overí registráciu v zozname podnikateľov, alebo 
vyzve uchádzača o doplnenie potrebných dokumentov a následne ho zaregistruje aj v zozname 
podnikateľov. 

Pri registrácii sa používateľovi doručí set alternatívnych prihlasovacích údajov (primárne sa na prihlásenie bude 
používať federácia s UPVS). 
Pre vstup na elektronické trhovisko uchádzač použije primárne autentifikáciu ako na UPVS (teda eID kartu, 
alebo alternatívny autentifikátor). Autentifikačné údaje budú prenášané cez federačný SAML token. 
Prihlásenie bude možné pre štatutárov príslušného podnikateľského subjektu a osoby nimi poverené. 
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Obrázok 3: Proces registrácie 
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Obrázok 4: Proces poverenia používateľa 

 

1.7.1.2 PRIHLÁSENIE 

 
Obrázok 5: Proces prihlásenia 

 
Po prihlásení sa užívateľovi zobrazí dashboard so základnými informáciami o jeho aktivite. 
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Možnosti úprav profilu: 

 správa konta a účtu používateľa, 

 poverenie iných osôb, 

 úprava dashboardu, 

 nastavenie notifikácií o nových VO, statusoch existujúcich, do ktorých sa dodávateľ zapojil, 

 správa ponúkaných produktov / zadaných VO, 

 zadávanie nových atribútov 

 skupiny dodávateľov  

Používateľské účty podnikateľov môžu mať nasledovné príznaky: 

 aktívny – uchádzač je zaradený do zoznamu podnikateľov, spĺňa podmienky podľa zákona, 

 spiaci – uchádzač, ktorý po 3 rokoch od zápisu nepredĺžil registráciu v zozname podnikateľov, resp. nespĺňa 
iné podmienky ponúkania produktov na trhovisku. Uchádzač s takýmto príznakom nebude môcť pridávať 
ďalšie produkty, dávať ponuky, vytvárať skupiny dodávateľov, ani pridávať atribúty, jeho existujúce produkty 
sa obstarávateľom nebudú zobrazovať vo vyhľadávaní. Systém automaticky 30 dní pred vypršaním 
registrácie v zozname podnikateľov vygeneruje notifikáciu pre uchádzača, aby predložil zákonom 
požadované doklady, inak mu bude účet na trhovisku pozastavený. Rozdiel oproti deaktivovanému účtu je, 
že spiaci účet bude dostávať notifikácie.  

 deaktivovaný: 

 mŕtvy – fyzická osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, 

 zánik PO – právnickú osobu, ktorá zanikla, 

 vlastná žiadosť – toho, kto o to písomne požiadal, 

 zákaz účasti na VO. 
Deaktivácia nastane buď na vlastnú žiadosť, alebo informáciou o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov UVO 
(ktorú úrad oznámi ministerstvu vnútra zároveň s vyčiarknutím). 

1.7.1.3 SKUPINY DODÁVATEĽOV 
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Registrovaný uchádzač o VO po prihlásení do EKS vytvorí novú skupinu dodávateľov. Následne budú môcť 
ostatní dodávatelia požiadať o pridanie (alebo budú pozvaní a akceptujú pozvánku) do zvolenej skupiny, pričom 
vlastník skupiny bude musieť každú žiadosť akceptovať.  Za skupinu dodávateľov bude môcť konať každý 
dodávateľ, ktorý bude mať príznak administrátor skupiny. Príznak na začiatku má dodávateľ vytvárajúci skupinu, 
ktorý ho môže nastaviť ďalším dodávateľom. 

1.7.1.4 ZADÁVANIE NOVÉHO OBSTARÁVANIA ZO STRANY OBSTARÁVATEĽOV 

 
Obrázok 6: Proces nového obstarávania 
Štruktúra a funkcionalita expertného systému môže byť nasledovná: 

 typ zadávateľa (verejný obstarávateľ, obstarávateľ, osoba dotovaná zo štátnych a EU fondov), 

 predpokladaná hodnota obstarávania (nadlimitné, podlimitné), 

 predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce), 

 komoditnosť zákazky, 

 časové obmedzenia. 

Výstupom expertného systému bude zoznam možností verejného obstarávania s hodnotením výhod a nevýhod 
príslušných možností v závislosti od vstupov zadaných do expertného systému. 

1.7.1.5 ÚPRAVA KLASIFIKÁCIE 

Klasifikácia bude založená na CPV kódoch, ktoré vydáva a aktualizuje EÚ. CPV kódy budú preberané 
automaticky. Kategória bude môcť byť ďalej členená podľa atribútov, ktoré sa budú vytvárať na základe žiadosti 
dodávateľov, resp. obstarávateľov.  
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Obrázok 7: Automatické preberanie CPV klasifikácie 
Klasifikáciu bude možné doplniť aj ďalšími skupinami, ktoré budú patriť pod príslušnú kategóriu CPV. Proces 
pridania ďalšej úrovne môže iniciovať obstarávateľ alebo uchádzač. 
Notifikácie sa však budú zasielať iba na základe klasifikácie CPV. 
 

 
Obrázok 8: Alternatíva 1 - atribúty 
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1.7.1.6 VYTVÁRANIE NOVÉHO ATRIBÚTU, ÚPRAVA ATRIBÚTU 

 
Obrázok 9: Alternatíva 1 – atribúty 

 

 
Obrázok 10: Alternatíva 2 - atribúty 

 
 
Atribúty slúžia na doplnenie klasifikácie vytvorenej na základe CPV kódov ako pomôcka pri vyhľadávaní 
v príslušnej CPV kategórii a tiež ako nástroj na určenie či sú tovar, stavebné práce alebo služby ekvivalentné 
s ostatnými ponukami (na základe návrhu zákona o VO verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať 
ponuku iba ak sú pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, stavebné práce alebo služby zverejnené minimálne 3 
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ponuky). Súčasťou obchodných podmienok elektronického trhoviska musí byť definícia ekvivalentnej ponuky 
(napríklad zhoda vo všetkých atribútoch v danej CPV klasifikácii).  
Klasifikácie môžu mať aj povinné atribúty, pričom táto vlastnosť bude nastaviteľná. Navrhovaným povinným 
atribútom je cena. 

1.7.1.7 NAMIETANIE NESPRÁVNEJ PONUKY 

Proces namietania nesprávnej ponuky môže byť iniciovaný správcom, obstarávateľom alebo uchádzačom. 
Spočíva v namietaní nesprávneho zaradenia do CPV klasifikácie, alebo iného parametra ponuky. Správca 
následne posúdi oprávnenosť námietky a prípadne deaktivuje ponuku až do nápravy príslušným vlastníkom 
ponuky. 

1.7.1.8 VYTVÁRANIE NOVEJ PONUKY 

Vytváranie novej ponuky bude možné dvomi spôsobmi: 

 cez elektronický formulár, 

 prostredníctvom uploadu katalógu v požadovanom formáte, ktorý bude rešpektovať dátovú štruktúru ponuky 
v EKS. 

Pri vytváraní ponuky bude potrebné zadať nasledovné informácie: 

  predmet zákazky,  

 kategória podľa CPV kódov, do ktorej bude daný tovar, stavebné práce, službu zaradený, 

 jednotka na určenie jednotkovej ceny, 

 jednotková cena, 

 celková cena (napríklad ak si odber vyžaduje minimálne množstvo), 

 lehota dodania od akceptácie ponuky, geografickú informáciu o dostupnosti ponuky (možnosti úrovne 
mesto, kraj, štát), 

 stručný popis tovaru, stavebných prác, služby. 

 
Obrázok 11: Vytváranie novej ponuky 
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1.7.1.9 PROCES ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

Proces elektronického trhoviska obsahuje tieto kľúčové elementy: 

 vytváranie katalógu ponúk zo strany uchádzačov, resp. dodávateľov, 

 triedenie, klasifikácia a vyhľadávanie v katalógu musia byť optimalizované pre vyhľadávanie ale aj 
zadávanie ponúk, 

 rozhodovacie kritéria ekvivalentnej ponuky, 

 transformácia predbežne akceptovanej ponuky na podmienky predkladania ponúk v rámci obstarávania cez 
elektronické trhovisko, 

 úloha hodnotenia v procese VO. 

Tieto elementy úzko súvisia aj s nasledovnými alternatívami: 

Alternatíva 1 
Katalóg predmetov zákazky je dynamicky vytváraný uchádzačmi. Katalóg obsahuje reálne produkty a môže 
obsahovať aj viac rovnakých produktov od viacerých dodávateľov. Typickými atribútmi jednotlivých inštancií sú: 

 cena, 

 popis, 

 fotografia, 

 fyzické atribúty, ako hmotnosť, rozmery, farba, rok výroby atď. 

Za ekvivalentnú ponuku sa považujú ponuky, ktoré sa zhodujú vo všetkých rozhodujúcich atribútoch, pričom sa 
nemusia zhodovať v detailnom popise. V závislosti od charakteru atribútov bude možné na začiatku 
obstarávania určiť rozhodujúce atribúty (rozhodujúce sú napríklad cena, hmotnosť, spotreba a nerozhodujúcim 
atribútom môžu byť rozmery a farba). Táto informácia bude súčasťou notifikácie uchádzačov. 
Alternatíva 2 

Katalóg je tiež vytváraný uchádzačmi, ale obsahuje iba informáciu o tom, že daný produkt existuje, prípadne 
odkaz na web výrobcu a informáciu koľko uchádzačov ho dodáva. Neobsahuje konkrétne údaje o produkte. 
Myšlienka je založená na tom, že konkrétne, na mieru šité produkty a ponuky budú predkladané až (resp. aj tak) 
v fáze predkladania ponúk.  

Samotný proces VO cez elektronické trhovisko bude po výbere uverejnenej ponuky prebiehať dvomi spôsobmi 
podľa toho, či je pre obstarávateľa rozhodovacím kritériom najnižšia cena, resp. iný zvolený atribút, alebo sa 
chce rozhodnúť pre ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku (ENP) manuálne. V prípade, ak obstarávateľ zvolil 
spôsob vyhodnotenia na základe atribútu, bude po ukončení predkladania ponúk systémom vyzvaný na 
potvrdenie akceptácie ponuky vybranej systémom, prípadne môže poslať uchádzačovi žiadosť o dodatočné 
informácie potrebné k plneniu. V prípade manuálneho spôsobu vyhodnotenia na základe ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky, tento krok prebehne priamo pri manuálnom vyhodnotení a akceptovaní ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky samotným obstarávateľom. 
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Obrázok 12: Proces nákupu cez elektronické trhovisko 

 

*Poznámka: V prípade, ak k dispozícii nie sú aspoň tri ekvivalentné ponuky, verejný obstarávateľ zadá zákazku 
jej zverejnením v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru a ďalej sa postupuje podľa horeuvedených procesov. 
 
Vysvetlivky k procesu nákupu cez elektronické trhovisko: 
 

Krok Popis 

1 Vyhľadanie tovaru na trhovisku bude možné nasledovnými spôsobmi: 
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 jednoduché textové vyhľadávanie 

 rozšírené textové vyhľadávanie s minimálne nasledovnými atribútmi (atribúty budú 
konfigurovateľné v systémových nastaveniach): 

 Celková cena,  

 Jednotková cena, 

 Lehota dodania/začatia plnenia 

 Miesto dodania vyhľadávanie cez atribúty 
Pri otvorení ľubovoľnej ponuky bude na hornej časti obrazovky zobrazený navigačný strom 
(prípadne tagy), cez ktorý sa zobrazia ponuky v príslušnej kategórii (televízory – plazmové 
televízory – uhlopriečka nad 50“...) 
 
Pri tvorení používateľského rozhrania pre vyhľadávanie je vhodné inšpirovať sa obdobnými 
portálmi ako amazon.com, ebay.com, heureka.sk atď. 

2 Predbežná akceptácia ponuky nasleduje po výber ponuky v prípade, že v danej kategórii podľa 
CPV kódu sú uverejnené 3 ekvivalentné ponuky: 

 základným kritériom bude CPV kód, danú kategóriu bude následne možné ďalej štruktúrovať 
registrovaním špecifických atribútov jednotlivých položiek, 

 ak v kategórii CPV kódu sú registrované aspoň 3 ponuky od rôznych dodávateľov, 
obstarávateľ predbežne akceptuje ekonomicky najvýhodnejšiu, resp. najlacnejšiu, 

 systém obstarávateľa vyzve, aby zadefinoval: 

 dodatočné potrebné parametre (počet kusov, špecifické inštrukcie) 

 či je potrebná aj písomná zmluva 

 čas (min. 72h), počas ktorého budú môcť ostatní dodávatelia predkladať protiponuky, 

 dátum a čas, kedy končí verejné predkladanie ponúk, 

 na základe akého atribútu sa VO rozhoduje  - či ide o akceptáciu na základe: 

  najnižšej ceny (predmetom hodnotenia je teda iba jeden parameter obsahujúci cenu 
za celé riešenie vrátane prípadných nákladov na doručenie alebo akýchkoľvek iných 
nákladov na strane dodávateľa)  

 konkrétnych atribútov, ktoré VO zadá a priradí im váhy – rozhodovanie bude na 
základe systémového výpočtu váženého priemeru, pričom jednotlivým ponukám bude 
pridelený počet bodov pre každý atribút samostatne 

 manuálne (v tomto prípade sa postupuje podľa VO cez elektronické trhovisko – 
manuálne) 

 po predbežnom akceptovaní zvolenej ponuky systém automaticky vygeneruje notifikáciu so 
základnými údajmi o VO (vrátane dátumu a času a časového limitu na predkladanie ponúk) 
pre: 
1 všetkých dodávateľov, ktorí v danej CPV kategórii ponúkajú svoj tovar, 
2 užívateľov, ktorí si nastavili, že o VO v danej kategórii chcú byť informovaní 

3 Verejné kolo predkladania ponúk: 

 spustí časový limit, ktorý obstarávateľ zadal pri predbežnom akceptovaní ponuky, 

 dodávatelia môžu pridať svoj produkt – tak, aby ostatní uchádzači aj obstarávateľ videli 
všetky nové ponuky, ale zároveň aby nevideli identifikačné údaje daného dodávateľa. 

4 Aukcia s viditeľnými novými ponukami: 
Všetkým uchádzačom je umožnené vidieť, aká ponuka bola práve pridaná. Predložiť je možné 
iba ponuku s nižšou cenou. 
Po ukončení časového limitu bude obstarávateľ systémom vyzvaný, aby potvrdil záväzne 
akceptáciu najlacnejšej ponuky. Zároveň bude mať možnosť obstarávanie zrušiť (táto možnosť 
bude konfigurovateľná administrátorom systému). 

5 Akceptácia najlacnejšej ponuky: 
Uplynutím času na predkladanie ponúk systém automaticky vyberie najlacnejšiu ponuku a vyzve 
obstarávateľa, aby záväzne potvrdil akceptáciu najlacnejšej ponuky. Zároveň bude mať možnosť 
obstarávanie zrušiť. 

6 Vygenerovanie objednávky: 
Po záväznom potvrdení objednávky obstarávateľom, systém automaticky vygeneruje objednávku 
na vybraný tovar. 

7 Zaslanie objednávky do eDesku uchádzača: 
Vygenerovanú objednávku systém pošle do eDesku víťazného uchádzača, ktorý na jej základe 
zákazku zrealizuje. 
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8 Hodnotenie a uzavretie zákazky: 
Po realizácii zákazky, vystavení a následnom zaplatení faktúry obstarávateľ VO uzavrie 
a ohodnotí dodávateľa.  

9 Zaradenie do katalógu: 
Systém zaradí zákazku do katalógu zazmluvnených zákaziek na účely reportingu. 

 

 
V prípade, že obstarávateľ pri predbežnom akceptovaní ponuky zvolí ako rozhodovacie kritérium ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku (ENP) manuálne, vyhodnocovanie aukcie a akceptácia definovaných kritérií sa deje 
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manuálne po skončení limitu na predkladanie ponúk. Počas procesu predkladania ponúk je obstarávateľ 
notifikovaný po pridaní každej novej ponuky, ktorá je zároveň viditeľná aj pre ostatných uchádzačov. Po uplynutí 
času na predkladanie ponúk musí obstarávateľ manuálne označiť víťaznú ponuku a písomne zverejniť 
zdôvodnenie v každom hodnotiacom kritériu. Hodnotenie bude prístupné aj pre ostatných uchádzačov. Ostatné 
časti obstarávacieho procesu ostávajú nezmenené. 

1.7.1.10 POSTUP S MENEJ AKO 3 PONUKAMI 

V prípade, ak nie sú zverejnené 3 ekvivalentné ponuky, obstarávateľ zadá v danej kategórii CPV dopyt na 
obstaranie tovaru, služby, stavebných prác a následne sa postupuje podľa vyššie uvedeného procesu od bodu 
3. Verejné kolo podávania ponúk. 

 

1.7.1.11  POSTUP S MENEJ AKO 3 PONUKAMI – PRIAME ROKOVACIE KONANIE 

V prípade, ak nie sú zverejnené 3 ekvivalentné ponuky a zároveň sú splnené podmienky §58 – priame rokovacie 
konanie – môže obstarávateľ postupovať aj nasledovným spôsobom: 
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Postup podľa §98
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Š
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1.7.1.12  KATALÓG ZAZMLUVNENÝCH PREDMETOV ZÁKAZIEK 

Katalóg zazmluvnených predmetov zákaziek sa vytvára na základe verejných obstarávaní, ktoré boli v EKS 
úspešne ukončené. Pôjde o report, na základe ktorého budú môcť obstarávatelia jednoduchým skopírovaním 
vytvoriť zadanie nového VO. 
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1.7.1.13 HODNOTENIE DODÁVATEĽA 
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Š
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Obrázok 13: Proces hodnotenia dodávateľa 

1.7.2 DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM 

Dynamický nákupný systém je rozdelený na: 

 zavedenie DNS, 

 zaradenie dodávateľov do DNS a 

 zadávanie verejných obstarávaní prostredníctvom DNS. 

Na zavedenie DNS sa použije postup podľa verejnej súťaže vo všetkých jej etapách. Zadávateľ uverejní 
oznámenie o zavedení DNS, na základe ktorého môžu dodávatelia podávať predbežné ponuky na zaradenie do 
DNS. 
Modul dynamického nákupného systému umožňuje dodávateľom kedykoľvek počas doby trvania DNS podať 
informatívnu ponuku a súčasne umožňuje na základe podania predbežnej ponuky zaradenie dodávateľa do 
DNS, pokiaľ spĺňa podmienky účasti v DNS. 
Pri zadávaní verejných obstarávaní zadávateľ zverejní zjednodušené oznámenie, ktorým oznamuje, že bude 
zadávať verejnú zákazku v rámci DNS. Zjednodušeným oznámením zadávateľ vyzýva dodávateľov 
nezaradených do DNS k podaniu predbežných ponúk. Po posúdení všetkých predbežných ponúk podaných 
v lehote pre podávanie predbežných ponúk podľa zjednodušeného oznámenia odošle zadávateľ výzvu 
k podaniu ponúk všetkým dodávateľom, ktorý boli zaradení do DNS (zaradení na základe zavedenia systému, 
alebo na základe zjednodušeného oznámenia). 
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1.7.3 PODPORA PROCESOV OBSTARÁVATEĽA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Tieto procesy EKS slúžia pre podporu procesných úkonov v súvislosti s obstarávaním pre MVSR. Slúžia 
predovšetkým na elektronizáciu a zabezpečenie nasledovných požiadaviek:  
 

Úlohou systému je podpora elektronického procesu prípravy, vyhlasovania, realizácie a ukončenia predmetného 
zadávania zákazky, vrátane procesu elektronickej aukcie. 
Systém zabezpečuje tieto kroky: 

 predbežné oznámenie, 

 oznámenie o vyhlásení súťaže, vrátane publikácie súťaže na externých portáloch, 

 vyhodnotenie účasti na súťaži (a prípadné zaslanie výziev na predloženie ponuky formou automatickej 
notifikácie na základe informácií z katalógu predmetov zákaziek), 
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 publikácia súťažných podkladov, 

 vysvetľovanie súťažných podkladov, 

 on-line predkladanie a preberanie ponúk, 

 neverejná administratívna kontrola ponúk, vylúčenie nezodpovedajúcich ponúk a hodnotenie ponúk 
viacerými členmi komisie, 

 informovanie o výsledku vyhodnotenia ponúk, 

 elektronická aukcia. 

Tieto kroky zabezpečuje minimálne nasledovnou funkcionalitou: 

 musí zabezpečiť aby zadávateľ po prihlásení do systému pripravoval a ďalej realizoval vlastné zákazky, t, j. 
zákazky, ktoré vytvoril pod svojím prihlásením, 

 musí zabezpečiť aby zadávateľ mohol do zákaziek zapísať novú zákazku len k už predmetu zákazky 
existujúcemu v katalógu; ak v katalógu predmetov zákaziek požadovaný predmet neexistuje, najprv musí 
byť taký predmet doplnený do katalógu predmetov zákaziek, 

 musí zabezpečiť, aby príprava zákazky, t. j, špecifikácia údajov o zákazke a jej podmienkach bola 
realizovaná prostredníctvom on-line formulára s možnosťou pripájať k zákazke ľubovoľný počet 
dokumentov, 

 musí zabezpečiť odoslanie zákazky na zverejnenie na príslušné miesto portálu EKS , ako aj ostatné 
vyžadované miesta (vestník EU, vestník verejných obstarávaní UVO, atď.); zmena stavu zákazky na 
prebiehajúcu; možnosť zverejnenia zákazky na ďalších miestach (profil verejného obstarávateľa na UVO), 

 musí umožniť priame oslovenie vybraných záujemcov/uchádzačov na základe informácií z katalógu 
predmetov zákaziek (kto ponúka daný predmet) formou automatickej notifikácie, 

 musí umožniť záujemcom/uchádzačom ako aj verejnosti pristupovať k zverejneným informáciám o zákazke, 

 musí umožniť zadávateľovi uverejňovať ďalšie informácie k zákazke v rámci „elektronického doplňovania a 
vysvetľovania informácií", 

 musí umožniť elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom on-line formuláru, 

 musí umožniť neverejnú administratívnu kontrolu ponúk, vylúčenie nezodpovedajúcich ponúk, hodnotenie 
ponúk viacerými členmi komisie, s možnosťou uplatnenia viacerých prístupov k hodnoteniu ponúk (možnosť 
definície vzorcov pre celkové vyhodnotenie viacerých kritérií) a s riadeným prístupom členov komisie k 
jednotlivým častiam ponuky (napr. technická časť a cenová časť ponuky), 

 musí umožniť vysvetľovanie žiadostí o účasť a ponúk, 

 musí umožniť odoslanie výzvy na elektronickú aukciu vybraným uchádzačom, ak prichádza do úvahy, 

 musí umožniť priebeh elektronickej aukcie, 

 musí zabezpečiť uzatvorenie elektronickej aukcie s určením poradia, 

 musí zabezpečiť oznámenie/zverejnenie výsledkov hodnotenia, 

 musí zabezpečiť identifikáciu víťazného uchádzača a zaslanie výzvy na uzatvorenie zmluvy/zmluvného 
vzťahu so žiadosťou o predloženie určených dokladov pre splnenie podmienok uzatvorenia 
zmluvy/zmluvného vzťahu, 

 musí umožniť zmenu a nastavenie stavu zákazky podľa spôsobu ukončenia - ukončená so 
zmluvou/zmluvným vzťahom alebo zrušená bez uzatvorenia zmluvy/zmluvného vzťahu, 

 po uzatvorení zmluvy/zmluvného vzťahu musí umožniť zápis zmluvy/zmluvného vzťahu do registra zmlúv 
prostredníctvom on-line formulára s pripojením príslušných dokumentov, z registra zmlúv musí umožniť 
automatické odoslanie zmluvy/zmluvného vzťahu s potrebnými údajmi do Centrálneho registra zmlúv, resp. 
do sídla/miesta zverejnenia podľa platnej legislatívy, ako aj odoslanie oznámenia o výsledku verejného 
obstarávania do vestníka VO vedeného UVO, 



 

 34/48 

 musí umožniť zverejnenie zmlúv/zmluvných vzťahov a objednávok vo forme elektronického katalógu, 
prostredníctvom ktorého budú môcť používatelia s príslušným oprávnením jednoducho vytvoriť novú 
zákazku,možnosť realizácie prieskumu trhu, t.j. zverejnenie a spracovanie bez cieľa uzatvoriť zmluvu. 

 
a tým pádom minimalizáciu papierovej komunikácie z procesov VO obstarávateľa 

1.7.3.1 VYTVORENIE VO 

Proces vytvorenia verejného obstarávania zahŕňa funkcionalitu pre oddelenie obstarávania na MV SR. Proces 
umožní používateľom vytvoriť nadlimitné obstarávanie a automatizovaným spôsobom zabezpečí nasledovné 
činnosti: 

 vytvorenie interného komunikačného priestoru pre dané obstarávanie, 

 publikácia verejného obstarávania na zákonom vyžadovaných miestach (vestník, webové sídlo MVSR, 
...) tak aby bola dosiahnutá čo najväčšia transparentnosť a zároveň aj efektivita procesu VO. 

1.7.3.2 KOMUNIKÁCIA 

Proces komunikácie zabezpečí výhradne elektronickú komunikáciu v procese verejného obstarávania a to 
nasledovným spôsobom: 

 prostredníctvom vytvoreného interného komunikačného priestoru pred danú zákazku s emailovou 
notifikáciou pre každý zúčastnený subjekt, 

 doručovaním komunikácie aj do eDesk schránky (ak bola pre daný subjekt aktivovaná), 

 prostredníctvom elektronickej úradnej tabule na UPVS. 

1.7.3.3 ARCHIVÁCIA A REPORTING 

Proces archivácie a reportingu zabezpečí podľa možností čo najviac automatizované splnenie minimálne 
zákonných archivačných a reportingových požiadaviek na kladených na verejné obstarávanie prostredníctvom 
automatizovanej archivácie ako aj integrácie na externé informačné systémy (napr. vestník UVO, profil 
obstarávateľa, atď.). 

1.7.3.4 VYUŽÍVANIE MODULU OSTATNÝMI POVINNÝMI OSOBAMI 

Modul podpora procesov obstarávateľa vo verejnom obstarávaní bude integrovaný na registratúru a elektronickú 
podateľňu MVSR. V prípade, ak ostatné organizácie ústrednej štátnej správy nevyužívajú, alebo nevyžadujú 
integráciu na tieto systémy, resp. využívajú služby UPVS, je možné im sprístupniť funkcionalitu tohto modulu za 
odplatu podľa cenníka prevádzkovateľa. 

1.8 Dátová architektúra 

V rámci EKS sa uvažuje s viacerými databázami, ktoré budú obsahovať dátové štruktúry a informácie potrebné 
pre správne fungovanie a podporu systému. Dátová architektúra sa skladá z minimálne nasledovných častí: 
  

 Register obstarávateľov 

 Register uchádzačov 

 Katalóg predmetov zákazky 

 Katalóg zazmluvnených predmetov zákazky 
 

1.8.1 REGISTER OBSTARÁVATEĽOV 

Databáza obstarávateľov obsahuje zoznam všetkých zaregistrovaných obstarávateľov (povinných osôb) z 
verejného sektora. Povinným osobám, ktoré budú cez systém obstarávať povinne bude prístup vytvorený 
automaticky, ostatné povinné osoby sa budú registrovať na dobrovoľnej báze. Prístup môže byť umožnený aj 
obstarávateľom zo súkromného sektora, ktorí následne tiež budú evidovaný v registri obstarávateľov so 
špecifickým atribútom. 
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1.8.2 REGISTER UCHÁDZAČOV 

Databáza uchádzačov obsahuje všetkých zaregistrovaných uchádzačov, ktorí splnili kritériá registrácie.  
Aplikačná logika dokáže upozorniť správcu i uchádzača, že nastali dôvody pre zrušenie registrácie v prípade, ak 
prestane spĺňať podmienky, ktoré boli pre registráciu potrebné. 

1.8.3 KATALÓG PREDMETOV ZÁKAZKY (PRODUKTOV) 

Katalóg predmetov zákazky bude stromová štruktúra založená na rozšírenej štruktúre CPV kódov, ku ktorým 
budú priradené konkrétne produkty s vyplnenými príslušnými atribútami. Existuje viacero možných alternatív, 
prípadne ich kombinácii pri implementácii katalógu predmetov zákazky: 
Alternatíva 1 
Katalóg predmetov zákazky je dynamicky vytváraný uchádzačmi. Katalóg obsahuje reálne produkty a môže 
obsahovať aj viac rovnakých produktov od viacerých dodávateľov. Typickými atribútmi jednotlivých inštancií sú: 

 cena, 

 popis, 

 fotografia, 

 fyzické atribúty, ako hmotnosť, rozmery, farba, rok výroby atď. 

Za ekvivalentnú ponuku sa považujú ponuky, ktoré sa zhodujú vo všetkých rozhodujúcich atribútoch, pričom sa 
nemusia zhodovať v detailnom popise. V závislosti od charakteru atribútov bude možné na začiatku 
obstarávania určiť rozhodujúce atribúty (rozhodujúce sú napríklad cena, hmotnosť, spotreba a nerozhodujúcim 
atribútom môžu byť rozmery a farba). Táto informácia bude súčasťou notifikácie uchádzačov. 
Alternatíva 2 
Katalóg je tiež vytváraný uchádzačmi, ale obsahuje iba informáciu o tom, že daný produkt existuje, prípadne 
odkaz na web výrobcu a informáciu koľko uchádzačov ho dodáva. Neobsahuje konkrétne údaje o produkte. 
Myšlienka je založená na tom, že konkrétne, na mieru šité produkty a ponuky budú predkladané až (resp. aj tak) 
v fáze predkladania ponúk. 

1.8.4 KATALÓG ZAZMLUVNENÝCH PREDMETOV ZÁKAZIEK 

Katalóg zazmluvnených predmetov zákaziek je vytváraný na základe uzatvorených zmlúv a objednávok. 
Záznamy sú vytvárané na základe údajov z katalógu predmetov zákazky, pričom sú doplnené o skutočnosti, 
ktoré sa zmenili v priebehu súťaže.  
Návrh položiek tohto katalógu je nasledovný: 

 ID položky 

 Názov 

 Väzba na položku CPV 

 Sada vlastností 

 Popis 

 Cena 

 Sadzba DPH 

 Jednotková cena 

 Číslo zmluvy v CRZ 

 Názov dodávateľa 

 IČO dodávateľa 

 Obrázok 

 Spôsob dodania 

 Ostatné atribúty vyplnené v katalógu ponúk 
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1.8.5 CENTRÁLNY MONITORING BEZPEČNOSTI 

Centrálny monitoring bezpečnosti predstavuje samostatnú inštanciu databázy na samostatnom HW, oddelenú 
od ostatných komponentov riešenia. Slúži na online replikáciu, resp. zhrávanie logov a auditných záznamov 
z operačných systémov, databáz a aplikácii, tak aby boli mimo dosah systémových administrátorov. Budú sa do 
nej replikovať: 

 postupy zadávania zákaziek, 

 logy systému EKS.  

Na základe informácii z databázy postupov zadávania zákaziek bude možné kompletne zrekonštruovať priebeh 
zadávania zákazky ako aj priebeh elektronickej aukcie a v prípade pochybností o priebehu obstarávania bude 
možnosť vylúčiť neoprávnené zásahy. 

Z bezpečnostných a výkonnostných dôvodov je databáza monitoringu bezpečnosti oddelená od databázy 
verejných zákaziek a automaticky bude replikovaná do samostatnej bezpečnej databázy, tak aby boli 
zabezpečené princípy nepopierateľnosť a neodškriepiteľnosti údajov (non-repudiation, integrity). 

1.9 Aplikačná architektúra 

Infraštruktúrne služby

Všeobecné služby

Špecifické aplikačné služby

Infraštruktúra Logovanie / audit Bezpečnosť Konfigurácia

DMS

Integračná platforma

BPM Reporting

Rozhrania

Elektronické trhovisko

Modul DNS

Kontraktačný a objednávací modul

Verejnosť

Uchádzač

Obstarávateľ

Interný používateľ

Centrálny register 

zmlúv

Vestník EÚ

Privátne portály 

porovnávajúce 

ceny

RPO/RFO

Portál

Evidencia uchádzačov Evidencia verejných obstarávateľov ….

 
Obrázok 14: Aplikačná architektúra 



 

 37/48 

1.9.1 VRSTVA VŠEOBECNÝCH SLUŽIEB 

1.9.1.1 PORTÁL  

Portál tvorí prezentačnú vrstvu riešenia EKS. Prostredníctvom portálu fungujú nadefinované obrazovky a logické 
procesné kroky jednotlivých modulov. 

Portál dnes predstavuje štandardný nástroj na komunikáciu užívateľov so systémami, ktoré spĺňajú štandard 
SOA, resp. REST. Umožňuje vytvoriť pre jeho používateľov jednotné miesto prístupu k viacerým systémom s 
podobným dizajnom obrazovky a filozofiou ovládania, čím výrazne zjednodušuje orientáciu používateľa, 
urýchľuje proces zaškolenia a výslednú produktivitu práce a samozrejme aj šetrí náklady, keďže sa využije 
spoločný komponent a nie je potrebné ho implementovať na viac krát. V jednotlivých moduloch je potrebné iba 
definovať formuláre a ich logiku. 

Portál predstavuje odporúčané riešenie používateľského rozhrania. Keďže so systémom budú pracovať rôzne 
skupiny používateľov, musí poskytovať rôzne možnosti prístupu, optimalizované pre danú skupinu používateľov. 

Prostredníctvom portálu budú sprístupnené takzvané interaktívne formuláre, ktoré umožňujú veľmi jednoduchou 
formou zadávať, alebo meniť údaje v systéme. Používateľ sa predpísaným spôsobom autentifikuje, vyplní 
formulár a po jeho uložení sa posunie do ďalšieho kroku. Po ukončení procesu sa dáta zapíšu do databázy 
systému. Formuláre budú definované pre príslušné elektronické služby a funkcie systému. 

Portál obsahuje funkcionalitu publikačného ako aj informačného portálu. 

1.9.1.2 DATABÁZOVÝ MODUL 

Databázový modul prestavuje podporný modul EKS slúžiaci na ukladanie údajov vo forme relačnej RDBMS 
databázy, ktorá obsahuje minimálne údaje definované v tomto dokumente.  

Databáza musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

 podpora databázových štandardov (ako sú ODBC, RPC, SQL, SOA (Web services, XML), XQUERY, XSD), 

 databáza certifikovaná nezávislými hodnotiacimi spoločnosťami, spĺňa kritériá úrovne EAL 4  podľa 
Common Criteria (ISO STN 15408). 

Samotné dátové štruktúry sú do značnej miery viazané na špecifickú aplikačnú logiku modulov systému. Avšak 
už pre funkcionalitu popisovanej vrstvy všeobecných služieb sú potrebné minimálne dva základné registre: 

 Register obstarávateľov 

 Register uchádzačov 

Evidované subjekty predstavujú základné entity, na ktoré sa bude EKS odvolávať pri integrácii na externé 
systémy. 

1.9.1.3 SYSTÉM MANAŽMENTU DOKUMENTOV 

 
Document Management System zabezpečí jednotný systém pre správu a ukladanie dokumentov. Pôjde 
o centrálne úložisko neštruktúrovaných informácií vrátane záznamov komunikácie so všetkými externými 
subjektmi. Hlavné požiadavky na tento systém sú nasledovné: 

 Obsahy dokumentov sa ukladajú v centrálnom úložisku spolu s metadátami 

 Zabezpečenie prístupových práv k dokumentom podľa pridelených rolí v systéme 

 Tvorba dokumentov zo štruktúrovaných dát a preddefinovaných šablón 

 Auditovanie a záznamy operácií nad dokumentmi v systéme 

 Riadenie verzií dokumentov 

 Vyhľadávanie v dokumentoch – podľa metadát a fulltext 

 Možnosť tvorby hierarchických stromových štruktúr dokumentov 

 Integrácia s ostatnými modulmi, prípadne externými systémami pomocou nasledovných metód: 

-  webové služby 

-  WebDAV 

-  URL referencovanie objektov v úložisku 
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1.9.1.4 BPM A MIDDLEWARE 

Funkčné komponenty obsahujúce biznis logiku budú modelované prostredníctvom BPM nástroja. 
Samotné moduly budú nasadené na spolupracujúcich aplikačných serveroch. 

1.9.1.5 INTEGRAČNÁ PLATFORMA 

Jednotlivé komponenty systému budú integrované, prostredníctvom štandardných rozhraní na všetkých 
úrovniach viacvrstvovej architektúry (údajovej, aplikačnej, prezentačnej). 

Integrácia systémov bude realizovaná prostredníctvom Integračnej platformy na báze princípov SOA 
architektúry, ktorá je typickou súčasťou softvérovej infraštruktúry a ktorá umožňuje integrovať softvérové 
komponenty, aplikácie či informačné systémy t.j. zabezpečuje štandardné rozhrania pre komunikáciu aplikačnej 
vrstvy s prezentačnou vrstvou, s databázovou vrstvou a s inými informačnými systémami prostredníctvom 
rozhraní v podobe webových služieb. V prípade potreby bude vrstva vykonávať aj transformáciu dát a ich 
mapovanie medzi jednotlivými rozhraniami.  

Ide najmä o systémy, ktoré poskytujú informácie potrebné pre vykonávané procesy, resp. sú do nich informácie 
v rámci týchto zasielané. 

Koncepcia riešenia musí byť navrhnutá a riešená tak aby efektívne využívala centrálne zdroje údajov na jednej 
strane a na druhej strane v prípade potreby do týchto centrálnych zdrojov dáta poskytovalo. Integračná vrstva 
systému bude navrhnutá s ohľadom na napojenie na centrálne registre verejnej správy a základné registre 
(napr. živnostenský register, obchodný register), ako aj iné systémy tretích strán, ktorých dáta sú potrebné 
v procesoch jednotlivých elektronických služieb napríklad na: 

 validáciu dát na vstupe, resp. počas spracovania, 

 vytváranie komplexných pohľadov a vytváranie súvislostí medzi spracovávanými entitami, 

 zníženie duplicity a chybovosti dát prostredníctvom znovu použiteľnosti. 

1.9.1.6 ROZHRANIE WEBOVÝCH SLUŽIEB.  

Webové služby interných, ako aj externých aplikácií budú publikované a poskytované ostatným rezortným IS 
prostredníctvom webových služieb cez SOAP prípadne REST protokoly. 

1.9.1.7 PREPOJENIA NA EXTERNÉ SYSTÉMY 

Prepojenia na externé systémy budú realizované predovšetkým formou využitia publikovaných webových služieb 
externých systémov. Detailné technické požiadavky a spôsob implementácie budú závisieť predovšetkým od 
zvolenej architektúry systému a integračnej architektúry. 
Požiadavky na prepojenie konkrétnych systémov sú nasledovné: 
Pre účely automatizácie, overovania údajov a uplatňovania zásady, že štátna správa si nemá pýtať údaje, ktoré 
už vlastní je potrebné prepojenie na nasledovné subjekty uvedené nižšie. V prípade komponentov 
eGovernmentu platí, že je potrebné vo fáze analýzy zvážiť pripravenosť daného komponentu a prípadne 
realizovať náhradné riešenie. Integrácia na všetky systémy MV SR musia byť realizované prostredníctvom 
Integračnej platformy, kde sú služby týchto systémov publikované. Systém taktiež musí svoje služby vystavovať 
prostredníctvom tejto platformy. 
Predpokladajú sa rozhrania na nasledovné systémy: 

 Register fyzických osôb (RFO) - prepojenie s registrami MV SR volaním IS služieb. RFO bude zdrojom 
referenčných údajov o fyzických osobách, 

 Register právnických osôb a podnikateľov (RPO) - bude zdrojom referenčných údajov o právnických 
osobách a podnikateľoch, 

 UPVS – pre publikáciu služieb, využívanie modulu IAM pre single sign on a elektronické doručovanie do 
schránok, 

 Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne ako aj Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali 
dôvody na zrušenie registrácie z Daňového riaditeľstva, 

 Centrálny register zmlúv, 
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 Registre súvisiace s VO na UVO (Zoznam podnikateľov, Profil obstarávateľa, Evidencia referencií, 
Porovnávací zoznam), 

 Európsky vestník, 

 Interné podnikové informačné systémy uchádzačov pre automatické publikovanie ponúk na elektronickom 
trhovisku 

 Interné systémy verejných obstarávateľov (napr. registratúra, ERP) pre integráciu informačných tokov 
súvisiacich s verejným obstarávaním 

Otvorené rozhranie pre publikovanie všetkých verejne dostupných údajov v štruktúrovanej, strojovo 
spracovateľnej forme (open data). 
 
 Vo fáze detailnej analýzy je však potrebné rámcovo uvažovať o prepojení aj na nasledovné systémy MVSR 
a komponenty eGovernmentu, pričom je potrebné zvážiť stav ich implementácie a pripravenosť na integráciu: 

 Identity and access management ÚPVS – bude realizovať všetky potrebné funkcie v oblasti riadenia 
životného cyklu identít, autentifikácie, federácie a provisioningu identít ako aj správy prístupových práv a 
riadenia prístupu k službám a modulom ÚPVS. Cieľom je, aby jednotlivé moduly ÚPVS a poskytované eGov 
služby mohli zdieľať poskytované služby identity a riadenia prístupu a nemuseli opakovane implementovať 
potrebnú funkcionalitu. Základné služby poskytované IAM modulom: 

- správa identít, profilov, rolí a autentifikačných prostriedkov, 

- single sign-on a federácia identity, 

- provisioning, 

- monitorovanie a audit, 

- delegovanie právomocí jednej identity druhej (zastupovanie). 

 eDesk modul ÚPVS – vytvára, spravuje a sprístupňuje elektronické komunikačné schránky. Pomocou týchto 
schránok môžu osoby odosielať podania pre verejnú správu a do týchto schránok im dokumenty, 
rozhodnutia a potvrdenia z verejnej správy budú doručované. Samotná schránka je obohatená o 
funkcionality potrebné pre autorizáciu dokumentov, platbu a administráciu a v prípade požiadavky archiváciu 
prijatých a odoslaných správ (voliteľná služba) či už priamo modulom eDesk, alebo v spolupráci s ostatnými 
modulmi ÚPVS. Pre potreby väčších organizácií bude poskytovať integračné rozhranie pre synchronizáciu s 
vlastnými registratúrnymi a inými systémami. Dôraz je kladený na prívetivosť a prehľadnosť používateľského 
rozhrania, jednoduchosť použitia, pretože výrazným spôsobom ovplyvňuje šance na úspešné prijatie celého 
projektu širokou verejnosťou.  

 Modul elektronického doručovania ÚPVS – prinesie jednotný systém zasielania úradných dokumentov 
elektronickým spôsobom. Prístup do elektronickej schránky v eDesk module, do ktorej realizuje MED 
doručovanie elektronických zásielok, bude umožnený aj pracovníkom IOM, ktorí budú po získaní autorizácie 
od podávajúcej osoby poskytovať službu prevzatia zásielky v mene adresáta a zároveň službu potvrdenia 
prevzatia pracovníkom IOM v mene adresáta. 

 Modul centrálnej elektronickej podateľne UPVS – určená pre príjem (overovanie) a odosielanie 
(podpisovanie) elektronických dokumentov opatrených zaručeným elektronickým podpisom. 

 Interné informačné systémy MVSR, predovšetkým podateľňa a registratúra. 

1.9.1.8 REPORTING 

Riešenie reportingu bude poskytovať verejnosti dopredu zadefinované výkazy a analýzy dát. Predpokladá sa, že 
funkcionalitu a flexibilitu business intelligence významne rozšíri aj súkromný a NGO sektor, ktorý bude mať 
prístup k potrebným údajom o verejnom obstarávaní prostredníctvom služieb nevizuálneho rozhrania. 

1.9.2 ŠPECIFICKÉ APLIKAČNÉ SLUŽBY 

1.9.2.1 ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO 
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Špecifická aplikačná nadstavba ET sa bude skladať najmä z troch funkčných celkov: 
 

Katalóg predmetov zákazky 

Úlohou katalógu je systematicky triediť všetky informácie o ponukách na dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služby, ako aj o zákazkách zadaných verejnými obstarávateľmi. Katalóg 
naplní minimálne nasledovné požiadavky: 

- Položkami katalógu budú druhy tovaru, prác a služieb. Každý druh bude mať stanovený štruktúrovaný 

zoznam povinných a nepovinných atribútov. 

- Položky katalógu budú členené hierarchicky. Prvé dve úrovne členenia budú tvorené oddielmi 

a skupinami Spoločného slovníka obstarávania CPV. Druhá úroveň (skupiny a atribúty) bude právne 

záväzná. Nižšie úrovne hierarchie budú považované za pomocné.   

- Tretia a nižšie úrovne hierarchie katalógu a zoznamy atribútov budú spravované komunitným 

spôsobom. Katalóg bude obsahovať funkcie pre navrhovanie zmien v štruktúrach, možnosť vyjadrenia 

sa k zmenám a procesy automatického alebo expertného rozhodovania o zmenách. 

- Pre účely navrhovania a vyjadrovania sa k zmenám fungovania ET bude zriadený špeciálny prístup na 

ET pre expertné subjekty (profesné združenia, expertov). Takéto subjekty na požiadanie na ET 

zaregistruje MV SR. 

- Vyhľadávanie v Katalógu bude možné podľa hierarchie, atribútov a full-text (vrátane príloh), ako aj ich 

kombinácie. 

 
Register ponúk 

Tento funkčný celok je súčasťou katalógu predmetov zákazky a bude slúžiť na evidenciu a manažment ponúk 
dodávateľov. Každý dodávateľ alebo skupina dodávateľov bude môcť podľa pravidiel daných ZVO a Obchodným 
poriadkom ET ľubovoľne pridávať, upravovať a rušiť svoje ponuky. Každej ponuke bude dodávateľom priradený 
druh z Katalógu a adekvátne tomuto priradeniu dodávateľ musí vyplniť povinné a môže vyplniť nepovinné 
atribúty ponuky.  
Register ponúk spolu s katalógom predmetov zákazky tvoria jeden neoddeliteľný celok, sú tu rozdelené pre 
účely jednoduchšej identifikácie procesov spojených s úpravou hierarchie, atribútov katalógu a procesov 
napĺňania a manažmentu jednotlivých ponúk katalógu (register ponúk). 

Akceptačný modul   

Akceptačný modul združí funkcie pre interakciu verejných obstarávateľov so systémom ET podľa príslušných 
ustanovení: 

- Predbežná akceptácia ponuky 

- Akceptácia ponuky 

- Generovanie návrhu zmluvy 

- Zverejnenie zmluvy 

- Aukcia a predkladanie ponúk podľa §96 

- Vykazovacie a štatistické funkcie pre verejných obstarávateľov 

1.9.2.2 MODUL DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU 

Modul dynamického nákupného systému je plne elektronický, umožňuje obstaranie bežného, všeobecne 
dostupného tovaru, stavebných prác alebo služieb. 
Proces dynamického nákupného systému je rozdelený na: 

 zavedenie DNS, 

 zaradenie dodávateľov do DNS a 

 zadávanie verejných obstarávaní prostredníctvom DNS. 

Modul dynamického nákupného systému poskytuje podporu pre všetky vyššie uvedené fázy DNS a umožňuje 
plne elektronické zadávanie verejného obstarávania, pričom bude použitý postup verejnej súťaže vo všetkých 
jeho etapách. 
Modul DNS umožňuje zaradiť dodávateľa do DNS počas celej doby trvania DNS. 
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1.9.2.3 KONTRAKTAČNÝ A OBJEDNÁVACÍ MODUL 

Kontraktačný modul komplexne zabezpečuje elektronický proces prípravy, vyhlasovania, realizácie a ukončenia 
zadávania zákazky postupov a v zmysle príslušnej legislatívy. 
Kontraktačný modul preberá používateľa v prípade zadávania zákazky po tom, ako obstarávateľ na základe 
vstupov z expertného systému vyberie metódu obstarávania (s výnimkou ak bude odkázaný na elektronické 
trhovisko) a umožní mu začať verejné obstarávanie príslušnou metódou. 
Tieto kroky verejného obstarávania musia byť konfigurovateľné pre jednotlivé metódy obstarávania, aby bola 
zabezpečená konfigurovateľnosť a prispôsobiteľnosť systému legislatívnym zmenám v oblasti verejného 
obstarávania. 
Kontraktačný modul obsahuje nasledovnú funkcionalitu: 

 procesné kroky príslušnej metódy verejného obstarávania zo strany obstarávateľa, 

 procesné kroky príslušnej metódy verejného obstarávania zo strany uchádzača, 

 šifrovací komponent na strane klienta, 

 dešifrovací komponent na strane systému. 

Modul umožňuje používateľom vytvoriť objednávku a dokončiť tak proces verejného obstarávania. Objednávku 
je možné vytvoriť na základe výsledku elektronickej aukcie alebo na základe výberu z katalógu zazmluvnených 
predmetov zákaziek, čo bude možné v systéme nakonfigurovať. 
Po vytvorení objednávky je táto elektronicky zaslaná najprv príslušnému uchádzačovi. 
Uchádzač následne v systéme aktualizuje status objednávky; táto informácia sa elektronicky zasiela aj 
objednávateľovi. 

1.10 Technologická a hardvérová architektúra 

V rámci projektu EKS budú prevádzkované viaceré prostredia:  

 produkčné (prevádzkové) prostredie, 

 testovacie prostredie (test environment), 

 vývojové prostredie. 

Viac-systémový landscape zabezpečuje bezpečnosť (dodávatelia nepracujú s produktívnymi systémami), 
stabilitu prostredia (nová funkcionalita a/alebo patche sú aplikované v produktívnom prostredí až po otestovaní). 
Tieto prostredia môžu počas životného cyklu EKS plniť aj iné funkcie (napr. prostredie pre disaster recovery 
test). Vývojové prostredie bude určené pre parametrizáciu/customizáciu štandardnej funkcionality subsystému a 
vývoj špecifickej funkcionality. Testovacie prostredie bude v priebehu životnosti systému používané napr. pre 
účely školiaceho prostredia, testovanie patch-ov, testovanie novej funkcionality, testovanie vysokej dostupnosti. 
Technologické riešenie bude realizované na báze viacvrstvovej architektúry s centrálnym úložiskom údajov. 
Celé riešenie musí byť navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky na vysokú dostupnosť všetkých častí systému. 
Základnú architektúru budú tvoriť tri základné vrstvy: 

 prezentačná vrstva – používateľské rozhranie slúžiace pre interakciu s používateľom, 

 aplikačná vrstva – zabezpečenie aplikačnej logiky, 

 databázová vrstva – databázový systém. 

Prezentačná vrstva 

Prezentačná vrstva obsahuje „len“ nástroje na prezentáciu údajov a celú aplikačnú logiku zabezpečuje aplikačný 
server. 

Prezentačná vrstva bude tvorená integrovaným portálom, ktorý slúži na poskytovanie a spracovanie údajov 
a procesov EKS. Prezentačná vrstva bude realizovaná prostredníctvom webového klienta, ako on-line riešenie 
pre publikovanie, sprístupnenie a zdieľanie údajov. 

Prezentačná vrstva bude vytvorená v súlade so štandardami W3C (HTML, CSS). 
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Aplikačná vrstva 

Aplikačná vrstva je tvorená aplikačnou logikou, ktorá pracuje s údajmi poskytovanými databázovou vrstvou a 
zabezpečuje požadovanú funkčnosť aplikácie.  

Aplikačná vrstva vykonáva všetky úkony medzi prezentačnou vrstvou a databázovou vrstvou. Prijíma klientove 
požiadavky a zabezpečuje vykonanie požadovaných úkonov: 

 poskytnutie nástrojov a funkcionalít, 

 analýzy, 

 tvorba a generovanie reportov, 

 optimalizácia poskytovaných údajov a služieb, 

 administrácia a konfigurácia systému, 

Databázová vrstva 

Databázová vrstva zabezpečí: 

 prístup k údajom a ich modifikáciu viacerým užívateľom súčasne, 

 verzionovanie a ochranu údajov, 

 celistvosť údajov, 

 integritu v prepojení na okolité subsystémy. 

Nakoľko ide o viac užívateľskú databázu, RDBMS musí zabezpečiť: 

 konzistenciu čítaných údajov aj pri súčasnom aktualizovaní údajov inými používateľmi, 

 čítanie údajov neobmedzuje prístup iných používateľov do tabuľky, 

 ochranu konzistencie údajov - neumožnenie tzv. „dirty read“ prístupu k údajom, 

 uzamykanie záznamov bez eskalácie zámkov, 

 čítajúci používatelia neblokujú zapisovateľov a zapisovatelia neblokujú čitateľov, 

 vertikálnu a horizontálnu škálovateľnosť. 

1.11 Testovanie 

Testovanie býva často podceňovanou časťou vývoja a nasadzovania nových softvérových systémov, aj napriek 
moderným trendom (test-driven development). Z tohto dôvodu bude testovanie integrálnou súčasťou vývoja 
EKS, pričom v neskorších fázach sa predpokladá zapojenie širšieho okruhu testerov z radov budúcich 
používateľov. Predpokladajú sa predovšetkým pripomienky k funkčnosti a k používateľskému rozhraniu. 
Vzhľadom na flexibilný charakter systému budú tieto pripomienky aj v neskorších fázach projektu po odsúhlasení 
pomerne jednoducho zapracovateľné. 
Súčasťou procesu testovania sú: 

 prevádzkovanie systému na nahlasovanie a evidenciu životného cyklu chýb, 

 prevádzkovanie systému na evidenciu testovacích scenárov, vrátane evidencie stavu ich vykonania 
s príslušnými atribútmi a väzbou na prípadné chyby, 

 dodanie uceleného návrhu testovacích scenárov, 

 pravidelné automatizované testovanie riešenia (automatické testy) a predkladanie výsledkov týchto 
testov pred nasadením každej novej verzie na testovacie prostredie, 

 pretestovanie testovacích scenárov testermi dodávateľa pred zahájením testovacej prevádzky novej 
verzie. 

1.12 Dokumentácia 

V rámci riešenia bude dodaná nasledovná dokumentácia: 
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 príručka pre používateľov, 

 prevádzková príručka, 

 príručka pre administrátora. 

 školiace materiály použité na školeniach pre ďalšie využitie objednávateľom. 

Všetky príručky budú obsahovať minimálne nasledovné: 

 obsah, 

 úvod a kontext príručky a systému, 

 všeobecne platné a použiteľné zásady, 

 popis funkcionality, sprevádzaný infografikou a obrázkami systému s význačnou časťou, resp. 
funkcionalitou, ktorej sa príslušná časť týka 

 FAQ, 

 informáciu kde nájsť ďalšie informácie a koho kontaktovať, 

 glosár, prípadne index. 

Školiace materiály budú úzko previazané na príslušné príručky a budú obsahovať kompletnú prezentáciu 
použitú na školení. Školiace materiály ako aj kompletné školenia pre uchádzačov budú prístupné online v 
interaktívnej forme. 

1.13 Certifikácia systému 

Dodávateľ systému v súčinnosti s MVSR zabezpečí certifikáciu systému podľa §116 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Certifikácia spočíva v splnení nasledovných kritérií zákona: 

 systém je spôsobilý na uskutočnenie elektronickej aukcie, 

 systém je bezpečný z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom neho prijímané, odosielané a 
spracúvané, 

 systém spĺňa požiadavky na uskutočnenie elektronickej aukcie v súlade s týmto zákonom pri dodržaní 
princípov podľa § 9 ods. 3 a podmienok podľa § 18 ods. 4 písm. b) až h), 

 systém je spôsobilý úplne, presne a neodstrániteľne zaznamenať celý priebeh elektronickej aukcie. 

1.14 Školenia používateľov Objednávateľa 

Pred nasadením systému a čiastočne aj počas fázy testovania je nutné vykonať školenia používateľov. Školenia 
metodicky pripraví a zabezpečí dodávateľ riešenia pre každú z etáp. Počíta sa minimálne so školeniami pre: 

 školiteľov, 

 interných používateľov na MVSR, 

 verejných obstarávateľov. 

Školenia školiteľov budú rozsahom obsahovať celý systém, avšak so zameraním sa na funkcionalitu pre 
verejných obstarávateľov. Títo interný zamestnanci MVSR, potom môžu dávať školenia pre povinné osoby. 

Školenia pre interných používateľov budú rozsahom zamerané na kompletnú funkcionalitu systému. 

Prvú sériu školení pre verejných obstarávateľov zrealizuje dodávateľ, následne budú robené primárne školiteľmi, 
ktorým bude dodávateľ poskytovať podporu.  

Súčasťou školení je aj odovzdanie kompletnej školiacej dokumentácie v forme interaktívnej webovej aplikácie 
prístupnej z verejného internetu. 

Predpokladané minimálne počty školených osôb sú uvedené v tabuľke nižšie: 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-25/znenie-20130701#f6432184
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-25/znenie-20130701#f6432247
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Názov školenia Počet školení 
Približný počet účastníkov 
jedného školenia 

Školenie školiteľov 
5 10 

Školenie interných používateľov MVSR 10 20 

Školenie verejných obstarávateľov 5 20 

1.15 Podporné služby projektu 

Predpokladom používania EKS je okrem zainteresovanosti obstarávateľov (povinných osôb) aj záujem čo 
najväčšieho počtu uchádzačov (dodávateľov) a čo najlepšie naplnenie katalógu predmetov. Najväčším podielom 
budú katalóg pravdepodobne napĺňať malí a strední podnikatelia, pričom bude potrebné zabezpečiť ich 
motiváciu a predovšetkým informovanosť. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť školenia formou informačnej 
kampane. Kampaň bude zameraná aj na výrobcov, pretože tým elektronické trhovisko ponúkne variantu ako 
obísť súčasné distribučné kanály a využívať elektronické trhovisko ako samostatný ďalší distribučný kanál. 
Cieľom informačnej podpory je čo najrýchlejšie naplnenie katalógu zo strany uchádzačov, resp. dodávateľov a 
zároveň aj propagácia systému medzi obstarávateľmi. Informačná podpora sa teda zameriava na životný cyklus 
dodávateľa a obstarávateľa, pričom uvažujeme, že životný cyklus sa skladá z akvizície, podpory zvýšenia 
aktivity, udržiavania aktivity a prípadnej retencie. 
Kampaň bude zabezpečené predovšetkým týmito formami: 

 reklama, 

 on-line školenia, 

 on-line príručiek a školiacich materiálov. 

Je tiež potrebné motivovať dodávateľov pre registráciu a využívanie elektronického trhoviska, pričom je možné 
využiť spoluprácu a propagáciu cez zastrešujúcu organizáciu (napríklad Slovenská obchodná a priemyselná 
komora, ktorá má pomerne dobrú členskú základňu). 

1.15.1 AKVIZÍCIA UCHÁDZAČOV 

V prvom kroku po spustení portálu bude nevyhnutné zabezpečiť čo najväčší počet dodávateľov. Vzhľadom na 
fakt, že pôjde o nové riešenie, s ktorým nebudú mať dodávatelia skúsenosti, registračný poplatok môže tvoriť 
určitú bariéru, ktorá ich od registrácie môže odradiť. Existuje viacero možností, ako ju eliminovať, odporúčame 
využitie nástrojov ako napríklad: 

 registrácia na skúšku - využívanie portálu napr. na pol roka zadarmo a v prípade, že sa dodávateľovi 

jeho využívanie osvedčí, zaplatí poplatok a môže na portáli ďalej uverejňovať ponuky. V opačnom 

prípade mu bude účet až do zaplatenia poplatku obmedzený. 

 priame oslovenie existujúcich podnikateľov v Zozname podnikateľov, ktorých úrad vedie podľa §128. 

Títo dodávatelia už s VO majú skúsenosti a prezentácia e-trhoviska ako formy, ktorá im obstarávanie 

uľahčí, môže zvýšiť ich odozvu. Ideálna forma oslovenia v tomto prípade je e-mail s linkou na one click 

registráciu a s náhľadmi potrebných dokumentov. 

 akcia špeciálne pre dodávateľov, ktorí už v zozname podnikateľov podľa §128 sú: odpustenie 

registračného poplatku, ak sa na portáli zaregistrujú do určitého dátumu. Je dôležité určiť dátum konca 

akcie, aby bola registrácia vykonaná čím skôr. 

 prezentácia trhoviska na školeniach a konferenciách organizovaných UVO. Opäť, trhovisko bude nová 

forma, voči ktorej môžu byť dodávatelia skeptickí, preto je informovanie o jeho výhodách aj takýmto 

spôsobom dôležité.  

 reklama e-trhoviska v médiách. Ideálna podpora je prostredníctvom redakčných PR článkov a inzercie 

v odborných periodikách, či už printových alebo online.  
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1.15.2 ZVÝŠENIE AKTIVITY REGISTROVANÝCH UCHÁDZAČOV 

Po registrácii dodávateľov nasleduje kľúčová fáza – motivovanie k uverejneniu čo najväčšieho počtu ponúk na 
trhovisku. Využitím nástrojov vyššie je pravdepodobné, že sa na trhovisku zaregistruje dostatočný počet 
dodávateľov, existuje však riziko, že svoje ponuky neuverejnia. Preto je vhodné zabezpečiť nastavenie 
pravidelnej komunikácie smerom k “neaktívnym” dodávateľom. Využiť sa môžu napríklad: 

 priame oslovenie, ak dodávateľ neuverení žiadne ponuky, alebo ich bude menej ako priemerný počet 

ponúk na 1 dodávateľa na portáli celkom, 

 priame oslovenia, ak sa dodávateľ počas zadefinovanej lehoty nezúčastní žiadneho VO (verejného 

predkladania ponúk) v kategórii CPV, v ktorej svoj produkt ponúka, 

 notifikácie o nových VO s výzvou na účasť vo verejnom kole, 

 oslovenie, ak dodávateľ počas zadefinovanej lehoty nepridá žiaden nový produkt,  

 oslovenie, ak v dodávateľovej kategórii CPV budú VO, zapojí sa do verejného kola, ale on určitý počet 

po sebe idúcich nevyhrá, a pod. 

1.15.3 UDRŽIAVANIE AKTIVITY UCHÁDZAČOV 

Na udržanie dodávateľovej aktivity vo VO je vhodné s ním pravidelne komunikovať (ideálne ale s dodržaním 
kontaktnej politiky, napr. 1 oslovenie / 90 dní a pod.). Môžu mu byť zasielané informácie o novinkách vo VO, na 
e-trhovisku, rady, tipy a triky, a pod. 

1.15.4 RETENCIA UCHÁDZAČOV 

V prípade, že dodávateľ požiada o vyčiarknutie z trhoviska, je možné ho skúsiť udržať špeciálnou ponukou. V 
každom prípade je pre ďalšie zlepšovanie služieb trhoviska nevyhnutné zbierať dôvody, prečo sa rozhodol 
nepredĺžiť si registráciu, resp. prestať ponúkať svoje služby na trhovisku. 

1.15.5 AKVIZÍCIA OBSTARÁVATEĽOV 

Opäť bude v prvom rade dôležité zaregistrovanie čo najväčšieho počtu nových obstarávateľov. V tomto smere 
môže byť efektívne priame oslovenie potenciálnych obstarávateľov napr. e-mailom s one click registrácia. 

1.15.6 ZVÝŠENIE AKTIVITY REGISTROVANÝCH OBSTARÁVATEĽOV 

V prípade, že obstarávateľ nebude trhovisko využívať, je vhodné mu zasielať notifikácie o možnostiach 
obstarávať cez trhovisko, napr. príklady využívania trhoviska inými organizáciami s ich odporúčaním a pod. 

1.15.7 UDRŽIAVANIE AKTIVITY OBSTARÁVATEĽOV 

Rovnako ako pri dodávateľoch, aj na udržanie aktivity obstarávateľov vo VO je vhodné s nimi pravidelne 
komunikovať (ideálne ale s dodržaním kontaktnej politiky, napr. 1 oslovenie / 90 dní a pod.). Zasielané im môžu 
byť rôzne užitočné informácie o novinkách vo VO, na e-trhovisku, rady, tipy a triky, a pod. 

1.15.8 RETENCIA OBSTARÁVATEĽOV 

Ak sa obstarávateľ rozhodne v budúcnosti neobstarávať cez trhovisko, zistenie dôvodov takéhoto rozhodnutia 
pomôže zlepšiť ďalšie služby, príp. odstránenie problémov, ktoré obstarávateľ mal, môže znamenať jeho 
udržanie a pod. 

1.16 Minimálny rozsah podporných služieb projektu 

Cieľom minimálneho rozsahu komunikačného mixu je dosiahnutie čo najširšieho používania systému EKS medzi 
jeho cieľovými skupinami. Všeobecné povedomie o spustení trhoviska môže byť zvýšené cielenou komunikáciou 
v médiách. Zámerom by malo byť motivovanie dodávateľov aj obstarávateľov registrovať sa na trhovisku 
a využívať ho vo VO.  
Minimálny rozsah komunikačného mixu podporných služieb pre etapu elektronického trhoviska  je nasledovný: 
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 adresný direct mailing prostredníctvom e-mailu bude pozostávať z: grafického a textového 

návrhu, zalomenia, selectu z databáz a samotného rozposlania. Grafických a textových návrhov 

s dynamickými textovými poľami bude spolu 5:   

1) výzva na registráciu pre existujúcich podnikateľov v Zozname podnikateľov hromadne pri spustení 

EKS (aktuálne viac ako 11 tis.) 

2) výzva na registráciu pre nových podnikateľov, ktorí sa zapíšu do Zoznamu podnikateľov, nezvolia si 

však registráciu na EKS 

3) ponuka na registráciu pre všetky povinné osoby (zoznam dodá MVSR) 

4) oslovenia na zvýšenie aktivity už registrovaných dodávateľov 

5) notifikácie o nových možnostiach obstarávať 

 adresný direct mailing prostredníctvom listu (oslovenie užívateľov bez e-mailovej adresy v databáze) 

bude pozostávať z: grafického a textového návrhu, zalomenia 1 listu A4 formátu, selectu z databáz, 

tlače podľa návrhu, obálky, poštovného. Grafické a textové návrhy budú počtom aj posolstvom totožné 

s e-mailovými, obsahovo však budú prispôsobené listovej forme oslovenia. 

 tlačovú správu pri spustení všetkých etapy, 

 PR články v printových a online médiách s celoštátnym dosahom pre cieľovú skupinu podnikatelia – 

dodávatelia budú pozostávať z: návrhu, a minimálne 15 uverejneniach v minimálne 3 odlišných 

printových a 5 online médiach, 

 inzerciu v printových a online médiách s celoštátnym dosahom pre cieľovú skupinu podnikatelia – 

dodávatelia, podnikatelia – obstarávatelia bude pozostávať z grafického a textového návrhu, ako aj 

uverejnenia v celkovom objeme 20 A4, pričom jeden inzerát môže mať aj iný formát. 

 inzerciu v  online médiách vo forme bannerovej kampane pre cieľovú skupinu podnikatelia – 

dodávatelia, ktorá bude pozostávať z grafického a textového návrhu, ako aj uverejnenia v celkovom 

objeme 3000 EUR. 

 inzerciu v  online médiách vo forme pay per click kampane pre cieľovú skupinu podnikatelia – 

dodávatelia, ktorá bude pozostávať textového návrhu reklamy, konkrétneho nastavenia kampane ako aj 

jej prevádzkovania v celkovom objeme 5000 EUR s cieľom dosiahnuť minimálne 50 000 unikátnych 

návštev. 

Minimálny rozsah komunikačného mixu podporných služieb pre etapu DNS je nasledovný: 

 tlačovú správu pri spustení každej etapy, 

 adresný direct mailing prostredníctvom e-mailu bude pozostávať z: grafického a textového 

návrhu, zalomenia, selectu z databáz a samotného rozposlania. Grafických a textových návrhov 

s dynamickými textovými poľami bude spolu 2:   

1) ponuka na registráciu pre všetky povinné osoby (zoznam dodá MVSR) 

2) notifikácie o nových možnostiach obstarávať 

 inzerciu v printových a online médiách s celoštátnym dosahom pre cieľovú skupinu podnikatelia – 

dodávatelia, podnikatelia – obstarávatelia bude pozostávať z grafického a textového návrhu, ako aj 

uverejnenia v celkovom objeme 5 A4, pričom jeden inzerát môže mať aj iný formát. 

1.17 Služby dostupnosti 

Po nasadení systému do prevádzky musia byť zabezpečené nielen technické, ale aj organizačné predpoklady 
pri etape nasadzovania ako aj pri etape prevádzky systému. 
Z hľadiska servisných služieb je potrebné vnímať prevádzku EKS predovšetkým v týchto kontextoch: 

 organizačné zabezpečenie prevádzky, 
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 odstraňovanie nahlásených vád a problémov, 

 garancia dostupnosti EKS, 

 odborné konzultácie k EKS, 

 služby zriadenia dostupnosti pri zmenách. 

1.17.1 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY 

Pre zabezpečenie procesov centrálneho obstarávania bude potrebné vytvoriť samostatnú skupinu podporujúcu 
prevádzku systému, predovšetkým z procesného hľadiska. Táto skupina bude vykonávať činnosti, ktoré sa 
v odbornej literatúre označujú ako kontraktačná autorita. To zabezpečí naplnenie spoločenskej objednávky na 
zmeny v spôsoboch vynakladania verejných prostriedkov v zmysle stransparentňovania procesov verejného 
obstarávania a dôsledného uplatňovania princípov 3E pri nákupe tovarov, služieb a prác z verejných zdrojov.  
Skupina bude vykonávať nasledovné činnosti: 

 realizuje verejné obstarávanie ako centrálna obstarávacia organizácia, pričom realizuje obstarávanie 
predmetov zákazky všeobecnej/bežnej potreby a v súlade s plánom obstarávania špecializované. CVO 
môže obstarávať jednotlivo alebo spoločne, 

 vykonáva v osobitných prípadoch dynamický nákupný systém, 

V súvislosti s činnosťou a podporou EKS je možné činnosti rozdeliť na nasledovné skupiny: 

 Komoditná expertíza, ktorej súčasťou by mali byť nasledovné činnosti: 

 analýza komodít zadávaných obstarávateľmi z pohľadu objemov a postavenia dodávateľov 
ponúkajúcich príslušnú komoditu, ako aj z pohľadu zaradenia do správnej CPV klasifikácie, 

 prieskum trhu prostredníctvom katalogizovaných predmetov zákazky na EKS, ako aj špecializovaných 
predmetov, ktoré nakupuje ako centrálna obstarávacia organizácia, 

 štandardizácia komodít, 

 realizácia zmien katalógu týkajúcich sa zmien v číselníkoch tovarov a služieb, 

 podpora obstarávateľov za účelom správnej klasifikácie nimi nakupovaných komodít. 

 Správa katalógu, ktorého súčasťou by mali byť nasledovné činnosti: 

 návrh a úprava klasifikácie a číselníkov predmetov zákaziek a ich atribútov, 

 funkcia aplikačného správcu EKS, predovšetkým tvorba, aktualizácia a dopĺňanie katalógov a databáz, 

 Monitoring a štatistiky fungovania systému, ktorého súčasťou by mali byť nasledovné činnosti: 

 sumarizácia a spracovanie štatistických údajov vo vzťahu k svojej činnosti a k činnosti EKS. 

Personálne obsadenie podpornej skupiny bude v dlhodobom výhľade závisieť predovšetkým od využitia EKS 
a centrálneho obstarávania zo strany obstarávateľov. Efektívne začiatočné obsadenie je navrhnuté nasledovne: 

Funkcia Počet ľudí 

Realizácia funkcie centrálneho obstarávania, 
rozdelená podľa vecných oblastí 6 

Komoditná expertíza 2,5 

Správa katalógu 3 

Helpdesk, metodická a informačná podpora 3 

Monitoring a štatistiky 0,5 

Spolu 15 

Tabuľka 1: Personálne požiadavky na podpornú skupinu 

1.17.2 HELPDESK  

Súčasťou služby Helpdesk by mali byť nasledovné činnosti: 

 prevádzka nástroja pre nahlasovanie, evidenciu, klasifikáciu a správu požiadaviek na službu Helpdesk, 
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 poskytovanie služieb Helpdesk podľa požiadaviek definovaných v návrhu Zmluvy, 

 poskytovanie štatistík a výkazov, predovšetkým štatistík definovaných podľa Prílohy č. 4 Zmluvy, 

 usmernenie subjektov zúčastnených na centrálnom verejnom obstarávaní prostredníctvom publikovaných 
návodov, odporúčaní, postupov a často kladených otázok na EKS, ktoré budú priebežne vytvárané na 
základe vyhodnotenia dopytov na službu Helpdesk, predovšetkým frekvencie opakovania sa tých istých 
dopytov. 

1.17.3 ODSTRAŇOVANIE NAHLÁSENÝCH VÁD A PROBLÉMOV EKS 

Hlásenie vád a problémov bude prebiehať prostredníctvom služby Helpdesk, kde budú následne klasifikované. 
Odstraňovanie musí byť prioritizované na základe klasifikácie podľa Zmluvy. 

1.17.4 GARANCIA DOSTUPNOSTI EKS 

Službou garancia dostupnosti Zhotoviteľ garantuje cieľovú dostupnosť komponentov EKS, za ktoré je 
zodpovedný. Služba je bližšie definovaná v Zmluve. 

1.17.5 KONZULTÁCIE NAD RÁMEC SLUŽIEB DOSTUPNOSTI EKS 

Obsah konzultácii k EKS je bližšie definovaný v Zmluve. 
 
 

 

 
 



 
 

PRÍLOHA Č. 2    - Lehoty poskytnutia služieb – lehoty plnenia 

 

P. 
č. 

Časť plnenia Počet mesiacov od podpisu zmluvy 
kedy bude etapa odovzdaná/ uvedená 
do produkčnej prevádzky 

1. Lehota plnenia implementácie etapy Elektronické trhovisko 01.07.2014 

2. Lehota plnenia implementácie etapy DNS 8 

3. 
Lehota plnenia implementácie etapy podpory procesov 
obstarávateľa vo verejnom obstarávaní 

11 

 
 



 

PRÍLOHA Č. 3 – Špecifikácia zmluvnej ceny – Štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy   

 

1. Cena za zriadenie dostupnosti: 

P.č. Časť Jednotka 
Cena v EUR  Sadzba Výška Cena v EUR  

bez DPH DPH (%) DPH (€) s DPH 

1 Elektronické trhovisko 1ks 2 255 349 € 20% 451 070 € 2 706 419 € 

2 DNS 1ks 601 472 € 20% 120 294 € 721 766 € 

3 
Podpora procesov 
obstarávateľa vo verejnom 
obstarávaní 

1ks 657 380 € 20% 131 476 € 788 856 € 

Cena za zriadenie dostupnosti 3 514 201 €   702 840 € 4 217 041 € 

 
      2. Cena za zriadenie dostupnosti pri zmenách 

P.č. Rola Jednotka 
Cena v EUR 

bez DPH 

Sadzba Výška Cena v EUR 
s DPH DPH (%) DPH (€) 

1 Projektový manažér 1 človekodeň 750 € 20% 150 € 900 € 

2 Analytik 1 človekodeň 650 € 20% 130 € 780 € 

3 Programátor 1 človekodeň 550 € 20% 110 € 660 € 

Cena za zriadenie dostupnosti pri zmenách 1 950 €   390 € 2 340 € 

 
      3. Cena za služby dostupnosti  

P.č. Časť Jednotka 
Cena v EUR 

bez DPH 

Sadzba Výška Cena v EUR 
s DPH DPH (%) DPH (€) 

1 Elektronické trhovisko 1 mesiac 117 917 € 20% 23 583 € 141 500 € 

2 DNS 1 mesiac 23 213 € 20% 4 643 € 27 856 € 

3 
Podpora procesov 
obstarávateľa vo verejnom 
obstarávaní 

1 mesiac 25 371 € 20% 5 074 € 30 445 € 

Cena za služby dostupnosti 166 501 €   33 300 € 199 801 € 

 
      4. Dokonané zadanie zákazky 

P.č. Časť Jednotka 
Cena v EUR 

bez DPH 

Sadzba Výška Cena v EUR 
s DPH DPH (%) DPH (€) 

1 Dokonané zadanie zákazky 1 transakcia  198 € 20% 40 € 238 € 

 
      5. Nedokonané zadanie zákazky 

P.č. Časť Jednotka 
Cena v EUR 

bez DPH 

Sadzba Výška Cena v EUR 
s DPH DPH (%) DPH (€) 

1 Nedokonané zadanie zákazky 1 transakcia  99 € 20% 20 € 119 € 
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6. Podiel na rozsahu 

   
P.č. Časť Jednotka Podiel na rozsahu vyjadrený v % 

1 Podiel na rozsahu percento 0,55% 

 
      7. Podiel na úspore 

     
P.č. Časť Jednotka Podiel na úspore vyjadrený v % 

1 Podiel na úspore percento 2% 

 
 



 
 

PRÍLOHA Č. 4 – Služby prevádzkovej podpory, Rozvojové služby a konzultácie 

 
1. URČENIE DOKUMENTU 
 
Táto príloha Zmluvy bližšie popisuje Služby dostupnosti EKS poskytované Poskytovateľom Objednávateľovi v 
zmluvne dohodnutom rozsahu po dohodnutú dobu týkajúce sa zabezpečovania dostupnosti Systému ako aj 
Služby zriadenia dostupnosti pri zmenách ktoré sú výsledkom schvaľovacieho procesu podľa čl. 5 Zmluvy alebo 
boli inak odsúhlasené zmluvnými stranami. 

 
 

2. DEFINÍCIE 
 
Výrazy a pojmy použité v tejto prílohe Zmluvy ako definície sa použijú a budú sa vykladať pre účely tejto prílohy 
Zmluvy s tým významom, ktorý im bol priradený v takejto definícii v Zmluve alebo tejto Prílohe.  
 
„Požiadavka na výkon servisných služieb“ je dopyt alebo požiadavka nahlásená Objednávateľom v súlade 
s touto prílohou Zmluvy. 
 
 
„Reakčná doba“ je definovaná ako čas od nahlásenia Požiadavky na výkon špecifickej Služby dostupnosti 
EKS- Odstraňovanie nahlásených vád a problémov EKS Objednávateľom v súlade so stanovenými pravidlami 
až po začatie činností v rámci výkonu predmetnej služby, ktoré sú kontrolovateľné Objednávateľom. Obvykle je 
táto doba ohraničená potvrdením Požiadavky na výkon predmetnej služby, spätným zavolaním alebo priamym 
kontaktom so servisným technikom, ktorý požadovaný výkon servisnej služby realizuje. Poskytovateľ reaguje na 
nahlásený problém pri Službe dostupnosti EKS  - Odstraňovanie nahlásených vád a problémov v rámci 
dohodnutých reakčných časov, ktoré sú definované podľa závažnosti vady. 
 
„Doba odstránenia poruchy“ je definovaná ako čas od nahlásenia Požiadavky na výkon špecifickej Služby 
dostupnosti EKS - Odstraňovanie nahlásených vád a problémov EKS až po obnovenie pôvodnej úrovne 
funkcionality Systému, alebo zabezpečenie takého náhradného riešenia, ktoré poskytne Objednávateľovi 
v najhoršom prípade stav Systému zodpovedajúci Vade kategórie C pokiaľ predmetom odstraňovania bola Vada 
kategórie A alebo Vada kategórie B. Ak v rámci odstraňovania poruchy dôjde k zníženiu jej závažnosti a zmene 
jej klasifikácie, platia pre dobu odstránenia termíny pre takto znížený typ poruchy, pričom začiatok tejto doby tým 
nie je dotknutý. 
 
Vady alebo prevádzkové problémy Systému sa členia do týchto kategórií: 
 
„Vada kategórie A“ (kritická vada): vada Systému ktorá sa prejavuje výpadkom, chybou či nedostupnosťou 
celého Systému alebo jeho podstatnej časti, čo znemožňuje používanie Systému EKS ako celku alebo jeho 
podstatnej časti. Kritická vada sa prejavuje globálne voči nezastupiteľnej skupine používateľov a je opakovane 
vyvolateľná alebo má trvalý charakter. 
 
„Vada kategórie B“ (závažná vada): vada Systému, ktorá sa prejavuje výpadkom, chybou či nedostupnosťou 
jednotlivých izolovaných častí Systému, čo závažným spôsobom obmedzuje použitie týchto izolovaných častí 
Systému, pričom neobmedzuje použitie ostatných častí Systému ako celku ani jeho podstatnej časti. Závažná 
vada sa prejavuje globálne voči nezastupiteľnej skupine používateľov a je opakovane vyvolateľná alebo má 
trvalý charakter. 

 
„Vada kategórie C“ (nezávažná vada): sa považuje každá iná vada Systému než kritická alebo závažná vada, 
ktorá však nespôsobuje nefunkčnosť ani obmedzenie normálnej funkčnosti Systému. 
 
 
„Oprávnené osoby“ sú osoby určené Objednávateľom a oznámené Poskytovateľovi , ktoré majú právo 
kontaktovať Helpdesk a nahlasovať Požiadavky na výkon Služieb dostupnosti EKS. Objednávateľ má právo určiť 
Oprávnené osoby a je povinný bezodkladne zaslať ich zoznam Poskytovateľovi. Objednávateľ má právo tento 
zoznam kedykoľvek zmeniť avšak o tejto zmene oboznámi Poskytovateľa. 
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3. VŠEOBECNÉ 
 
Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto prílohe sa riadia ustanoveniami uvedenými v Zmluve. 
Ustanovenia Zmluvy sa primerane vzťahujú aj na poskytovanie služieb podľa tejto prílohy, ak v tejto prílohe nie 
je ustanovené inak alebo ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.   

 
V prípade, ak Poskytovateľ v rámci plnenia povinností a úloh podľa tejto prílohy vytvorí, alebo zabezpečí 
vytvorenie akéhokoľvek plnenie majúceho povahu autorského diela, budú sa naň vzťahovať ustanovenia Zmluvy 
o Autorskom diele 
 

Eskalačný mechanizmus slúži pre riešenie sporných situácií problémov v rámci činností definovaných v tejto 
prílohe.  

V prípade rozporov medzi zmluvnými stranami v súvislosti s poskytovaním Služieb dostupnosti EKS podľa tejto 
prílohy Zmluvy môže oprávnená osoba Objednávateľa alebo Poskytovateľa vyvolať eskalačný mechanizmus, 
ktorý zameria pozornosť na sporný problém a zabezpečí nájdenie postupu pre jeho ďalšie riešenie prijateľného 
pre Objednávateľa aj Poskytovateľa. 
 
1. stupeň eskalácie – projektoví manažéri zmluvných strán 
2. stupeň eskalácie – Riadiaci výbor Projektu 
3. stupeň eskalácie – stredný manažment 
4. stupeň eskalácie – vrcholový manažment 
 
 
4. SLUŽBY 
 
Poskytovateľ za podmienok nižšie uvedených poskytne Objednávateľovi nasledovné služby: 

 
I. Služby dostupnosti EKS: 

 
a) Odstraňovanie nahlásených vád a problémov EKS 
b) Garantovaná dostupnosť EKS 
c) Konzultačné služby k EKS 

 
II.Služby zriadenia dostupnosti pri zmenách 

 
 
 

4.1 Služby dostupnosti EKS 
 
 

4.1.1 Helpdesk EKS 
 
Poskytovateľ poskytne prostredníctvom služby Helpdesk Koncovým užívateľom EKS v rozsahu ich oprávnenia 
užívať EKS (ďalej len „Oprávnená osoba “) operatívne rady a inštrukcie za účelom diaľkovej podpory pri užívaní 
Systému a nahlasovaní, lokalizácii vád a problémov Systému a ich odstránení prípadne navrhnutí alternatívnych 
možností riešenia. 
 
Poskytovateľ sa zaväzuje prevádzkovať Helpdesk v pracovných dňoch, v dobe od 08.00 do 16.00 hod.:  

a) Telefonicky na tel. čísle :  0800/111 147 

b) Prostredníctvom pravidelne monitorovanej mailovej komunikácie na adrese:. eks@telekom.sk .  

Oprávnená osoba je povinná pri kontaktovaní Helpdesku oznámiť pracovníkovi Poskytovateľa základné 
informácie nutné k svojej identifikácii ako Oprávnenej osoby. Pracovník Poskytovateľa odpovie na otázky buď 
priamo, alebo otázky zaznamená a zabezpečí ich zodpovedanie v dohodnutom čase, najneskôr do konca 
nasledujúceho pracovného dňa.  Požiadavka na zodpovedanie otázky sa považuje za vyriešenú odoslaním 
odpovede na príslušnú mailovú adresu oprávnenej osoby alebo telefonickým zodpovedaním otázky priamo 
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príslušnej Oprávnenej osobe. 

 
V rozsahu služby Helpdesk je poskytované: 
 
a) Poskytovanie dedikovanej e-mailovej schránky a telefonickej linky pre kontaktovanie Helpdesku 
b) Zaznamenávanie prichádzajúcich hlásení vád a problémov Systému a požiadaviek na podporu ohľadom 

používania Systému 
c) priradenie jednoznačného referenčného čísla každému hláseniu 
d) zabezpečenie prvotnej odozvy, priebežné evidovanie stavov riešenia incidentov pre účely analýzy 

a reportovania, 
e) Overenie správnosti vyplnenia formulára pre servisné hlásenie zaslané Oprávnenou osobou, 
f) Priradenie osoby, ktorá incident bude riešiť. 
g) Zber dodatočných informácií, 
h) Informovanie Oprávnenej osoby o aktuálnom stave riešenia problémov a ich vývoji, 
i) Zabezpečenie platformy pre sledovanie dodržiavania reakčných dôb a dôb odstránenia porúch 
j) Zber Požiadaviek na poskytnutie iných servisných služieb v zmysle tejto prílohy 
 

Služba Helpdesk nie je určená na: 

a) rozsiahlejšie technické a analytické konzultácie ohľadom Systému spravidla v trvaní presahujúcom 30 
minút, pre ktoré slúžia pre Objednávateľa konzultačné služby v zmysle čl. 4.1.4 tejto prílohy. 

b) na suplovanie predmetu Školení vykonaných v súlade so Zmluvou 

 
Dopyt alebo požiadavka Oprávnenej osoby musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 
 

a) meno nahlasujúcej Oprávnenej osoby 
b) Služba alebo iná funkcia  Systému ktorej sa vada alebo dotaz týka, 
c) čas vzniku poruchy 
d) popis poruchy 
e) kontaktná osoba s telefonickým resp. mailovým kontaktom 

 
K písomnému nahlasovaniu požiadavky na helpdesk e-mailom bude zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasený 
formulár resp. elektronický formulár uvedený na webovej stránke Poskytovateľa. Doručenie nahlásenia 
požiadavky na elektronickou formou je Objednávateľ povinný si overiť na telefónnom čísle helpdesku, kde 
servisný operátor zaregistruje a potvrdí prijatie hlásenia. 

 
Servisný operátor Poskytovateľa bezodkladne po doručení požiadavky na helpdesk zaregistruje a potvrdí prijatie 
hlásenia na kontaktné údaje uvedené v hlásení. Odoslaním potvrdenia podľa predošlej vety Poskytovateľ splní 
svoju povinnosť reagovať na hlásenia Helpdesku 

 
Každému prijatému dopytu alebo požiadavke je pridelené jedinečné registračné číslo Poskytovateľa. Každá 
registrovaná požiadavka je z hľadiska jej riešenia ďalej automaticky monitorovaná interným systémom 
Poskytovateľa. 

 
Registrovaná požiadavka Oprávnenej osoby je spracovaná v závislosti od svojho charakteru a zmluvných 
podmienok plnenia príslušných servisných služieb, ktoré definujú parametre konkrétnej Servisnej služby. 

 
Spôsob zabezpečenia výkonu servisných úkonov môže variovať v závislosti na charaktere, rozsahu, vážnosti 
a dosahu vady, problému, resp. požiadavky Oprávnenej osoby. 
 
Poskytovateľ zabezpečuje a koordinuje ľudské a materiálne zdroje nevyhnutné pre výkon servisných služieb 
a garantuje kvalitu prác svojich pracovníkov, ako aj pracovníkov svojich zmluvných partnerov. 

 
Každá registrovaná požiadavka na Helpdesk je monitorovaná a logovaná interným systémom Poskytovateľa.  
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4.1.2 Odstraňovanie nahlásených vád a problémov EKS 
 
Riešenie a odstraňovanie nahlásených vád a problémov Služieb EKS hlásených prostredníctvom Oprávnených 
osôb na helpdesk predovšetkým zahŕňa riešenie problémov, ktoré operatívne vzniknú v priebehu rutinnej 
prevádzky systému EKS v nasledujúcom rozsahu: 

- analýza nahlásených vád a problémov Služieb 
- klasifikácia vád 
- spracovanie návrhu riešení alebo dočasných riešení 
- aplikácie opravných krokov 
- korekcia nepredvídaných stavov systému spôsobených chybami užívateľov 
- poskytnutie návodu, rady alebo odporúčania 
- tvorba skrátených návodov 
- analýza príčiny vzniku vád 
- návrh riešenia, odstránenie incidentu a uvedenie do funkčného stavu 

 
O službu Odstraňovanie nahlásených vád a problémov EKS požiada Oprávnená osoba formou kontaktovania 
helpdesku. 
 
Kategorizáciu nahlásenej vady Služby EKS vykonáva pracovník Poskytovateľa v súčinnosti s Oprávnenou 
osobou, a to priamo v rámci hlásenia na helpdesk. V prípade námietok Objednávateľa sa postupuje podľa 
pravidiel eskalácie uvedených v týchto SLA. 

 
Odstraňovanie Vád bude považované za ukončené odoslaním informácie z Helpdesku Oprávnenej osobe, ktorá 
vadu nahlásila o odstránení príslušnej vady alebo aplikovaní náhradného riešenia eliminujúceho závadný stav 
alebo zodpovedajúceho v najhoršom prípade Vade kategórie C (pri odstraňovaní Vád kategórie A alebo B). Ak 
v rámci odstraňovania poruchy dôjde k zníženiu jej závažnosti a zmene jej klasifikácie, platia pre dobu 
odstránenia termíny pre takto znížený typ poruchy, pričom začiatok tejto doby tým nie je dotknutý. 
 
Po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca Poskytovateľ na základe logov Helpdesku vypracuje 
a Objednávateľovi predloží prehľad  obsahujúci zoznam v uplynulom kalendárnom mesiaci riešených  
požiadaviek na Helpdesk, hlásení vád, ich kategorizácie, doby nahlásenia, dosiahnutú reakčnú dobu 
a dosiahnutú dobu odstránenia poruchy pri každom incidente  (ďalej len „Výkaz Helpdesku“). 
 
Výkaz Helpdesku bude rovnako slúžiť ako podklad pre sledovanie úrovne dosiahnutej dostupnosti EKS oproti 
garantovanej dostupnosti EKS. 
 
 
4.1.3 Garancia dostupnosti EKS 
 
Poskytovateľ garantuje cieľovú dostupnosť Systému EKS najmenej vo výške 99,5 % cieľovej prevádzkovej doby 
v sledovanom období, ktorým je príslušný kalendárny štvrťrok (ďalej len „Cieľová dostupnosť“) . 
 
Sledovaným obdobím je kalendárny štvrťrok (ďalej len „Sledované obdobie“) 
 
Cieľovou prevádzkovou dobou (ďalej len „Cieľová prevádzková doba“)  je celkový počet hodín pripadajúci 
v sledovanom období na obdobie kedy Systém má byť k dostupný a dispozícii Koncovým užívateľom EKS. 
Cieľová prevádzková doba sú celé pracovné dni platné v Slovenskej republike v rámci Sledovaného obdobia 
. 
 
Časom nedostupnosti (ďalej len „Čas nedostupnosti systému“) sa rozumie obdobie od nahlásenia Vady 
kategórie A  na Helpdesk v súlade s podmienkami tejto SLA do momentu doručenia potvrdenia Helpdesku 
Oprávnenej osobe ktorá vadu nahlásila o odstránení takýchto vád alebo implementácii dočasného riešenia 
eliminujúceho predmetnú vadu kategórie A alebo modifikujúceho závažnosť vady Systému na vadu kategórie 
najviac B. 
 
Dosiahnutou dostupnosťou sa rozumie hodnota určená nasledovným vzorcom: 
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CPD  –  CNS 
DD  =   ––––––––––––––––––––––––- x 100 

   CPD 
 
DD Dosiahnutá dostupnosť 
CPD Cieľová prevádzková doba pripadajúca na Sledované obdobie 
CNS Čas nedostupnosti systému počas Cieľovej prevádzkovej doby 
 
 
Do Cieľovej prevádzkovej doby ani Času nedostupnosť systému sa bez ohľadu na iné ustanovenia tejto SLA 
nezapočítava: 

 
a) čas plánovanej vopred ohlásenej údržby EKS v rozsahu najviac 1 deň počas kalendárneho štvrťroka 
b) vady Systému spôsobené externými okolnosťami nemajúcimi pôvod v žiadnej časti EKS, napr. výpadky 

elektrickej energie, telekomunikačných služieb, pokiaľ súčasne príčina výpadku nespočíva v porušení 
Zmluvy Poskytovateľom, 

c) nedostupnosť Systému v dôsledku prác Poskytovateľa na základe objednávky/požiadavky 
Objednávateľa v rámci ktorej bola nedostupnosť vopred avizovaná 

d) obdobie nedostupnosti spôsobené vadami spočívajúcimi v Krabicovom softvéri, pre ktorú nebolo 
doposiaľ výrobcom takéhoto softvéru uvoľnené opravné riešenie (hotfix, patch, update) 

 
Po uplynutí príslušného Sledovaného obdobia Poskytovateľ na základe záznamov z Helpdesku vypracuje 
a Objednávateľovi predloží výkaz dostupnosti EKS obsahujúci informáciu o Sledovanom období, Cieľovej 
prevádzkovej dobe v Sledovanom období, Čase nedostupnosti počas Cieľovej prevádzkovej dobe a celkovej 
dosiahnutej dostupnosti Služieb EKS (ďalej len „Výkaz Dostupnosti“). 

 
Za poskytovanie služby garancie dostupnosti prináleží Zhotoviteľovi mesačne paušálna odmena vo výške 
uvedenej v prílohe č. 3 k  Zmluve, znížená o zľavu v percentuálnom vyjadrení vo výške 200-násobku kladného 
rozdielu medzi garantovanou Cieľovou dostupnosťou a Dosiahnutou dostupnosťou v sledovanom období, do 
ktorého príslušný mesiac spadá, maximálne až do výšky 100% paušálneho poplatku za službu garancie 
dostupnosti EKS v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy. Uvedenú zľavu uplatní zhotoviteľ v príslušnej faktúre automaticky. 
 
Výpočet: 
 
Zľava  (%) =  200 x (99,5 – DD) 
 
4.1.4 Konzultačné služby ohľadom EKS 
 
V rámci daných služieb bude Poskytovateľ poskytovať povereným pracovníkom Objednávateľa odborné 
konzultácie a rady ohľadom Systému pri riešení prevádzkových problémov vzniknutých pri používaní Systému 
a využívaní Služieb a pre ich správne a efektívne používanie v nasledovnej forme 

 elektronickou komunikáciou 

 vyžiadaním telefonickej konzultácie nad rámec služby Helpdesk 

 osobnej konzultácie/ návštevy, 
 
V rámci Konzultačných služieb budú poskytované v obvyklej pracovnej dobe Poskytovateľa, t.j. pracovné dni od 
08:00-16:00 za zodpovedajúcu paušálnu úhradu podľa prílohy č 3 ku Zmluve poskytované v rámci celého 
Obdobia životnosti EKS  odborné konzultačné služby v nasledovnom rozsahu: 

a) v príslušnom kalendárnom mesiaci v rámci paušálnej ceny konzultačných služieb uvedenej v prílohe 
č. 3 ku Zmluve v úhrne najviac: 
 
  7 človeko-dní pre rolu projektový manažér 
 7 človeko-dní pre rolu projektový analytik 
 7 človeko-dní pre rolu programátor 
  

b) Minimálna doba jednej konzultácie v sídle objednávateľa 1/4 človeko-dňa. 
c) Minimálna doba jednej konzultácie v sídle Poskytovateľa 1/8 človeko-dňa 
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Konzultačné služby nad rámec rozsahu uvedeného vyššie nie sú súčasťou Služieb dostupnosti EKS a budú 
poskytované na vyžiadanie Objednávateľa v súlade s čl. 4.3 tejto prílohy  
 

 
4.2 Služby zriadenia dostupnosti pri zmene 

 
V rámci riešenia požiadaviek Objednávateľa na ďalší rozvoj a  zmeny Systému (ďalej len „Rozvoj“) Poskytovateľ 
poskytne svoje odborné kapacity k realizácii úprav Systému podľa požiadaviek a zadania Objednávateľa, pričom 
súvisiace služby Poskytovateľa budú ocenené v jednotkových cenách rolí uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.  
 
V prípade požiadavky Objednávateľa na poskytnutie Služby zriadenia dostupnosti pri zmene budú zmluvné 
strany primerane postupovať podľa ustanovení čl. 5 Zmluvy. 
 
Služba zriadenia dostupnosti pri zmene e služba v rámci ktorej Poskytovateľ na základe požiadavky 
Objednávateľa a po schválení Rozboru dopadov zmenovej požiadavky Objednávateľom alebo Riadiacim 
výborom projektu: 

 
a) implementuje novú funkcionalitu Systému  
b) alebo mení funkcionalitu Systému na vyžiadanie 

 
Testovanie a akceptácia vyššie uvedených zmien týkajúcich sa Systému sa primerane bude spravovať 
ustanoveniami čl. 8 Zmluvy. 
 
4.3 Konzultácie nad rámec Služieb dostupnosti EKS 
 
Konzultácie nad rámec Služieb dostupnosti EKS (nad rámec paušálneho objemu podľa bodu 4.1.4 tejto prílohy) 
budú poskytnuté na vyžiadanie Objednávateľa a budú Poskytovateľom fakturované mesačne podľa výkazu o 
poskytnutí konzultačných služieb spracovaného Poskytovateľom za príslušné fakturačné obdobie, ktoré 
Poskytovateľ doručí Objednávateľovi po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.  V rámci výkazu 
Poskytovateľ automaticky odpočíta poskytnuté konzultačné služby podľa bodu 4.1.4 tejto prílohy 4. 
 

 

 


