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4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Mali by sme ešte otázku k el.formulárom:

Otázka:

Musia  byt  vytvorene  elektronicke  formulare  podla  standardov  e-gov  a  byt  nasledne  evidovane  ako  zivotna  situacia  na  centralnom  ulozisku  el.
formularov verejnej spravy SR ?

Odpoveď:

Nie.

Otázka:

Pripadne je mozne pouzit na tvorbu el. formularov aj modul eForm, ktory poskytuje UPVS, na centralizovanu spravu el. formularov ?

Odpoveď:

Nie.

Otázka:

Ak nie,  aku funkcionalitu by mal obsahovat editor el. formularov pre evidenciu dotacnych vyziev a programov ? Budeme evidovat hlavne atributy o
programoch (nazov  ,  typ  , ev cislo  , popis,  termin  , zadavatel, kriteria  , cena  ...  ) a administrator moze pridat dalsie volitelne  atributy pre zakladne
datove typy ( text, datum , cena , ine priloha ) napr. region , ucty , poznamky atd . Moze sa pouzit nastroj tretej strany (licencie v ramci ceny) ?

Odpoveď:

Pri evidencii  dotačných  výziev  verejný  obstarávateľ požaduje,  aby bolo  možné  evidovať  tie  atribúty,  ktoré sú  uvedené  v  otázke.  Ďalej musí  mať
administrátor možnosť tvoriť ľubovoľne el. formuláre, kde si vie vybrať z nadefinovanych dátových typov ako napr.:

vyhľadávanie podľa IČO

Text box

Select box

IBAN

Dátum

Rozmedzie dátumov

Viacriadkovy text

Prilohy

Tabuľka

Položky v tabuľke

Rozpočet (ľubovoľné definovanie položiek v rozpočte)

To, či dodávateľ použije nástroj tretej strany (s licenciami v rámci ceny) je na samotnom dodávateľovi.
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3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V podrobnom popise predmetu zakazky uvedenom ako bod 4. v dokumente s nazvom Výzva na predloženie ponuky  (ďalej aj  „Výzva“) spominate v
jednom z bodov odseku A nasledovne: "Vytvorenie formulárov pre jednotlivé programy a ich zdieľanie medzi užívateľmi". Na vasej webovej stranke v
sekcii formulare http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie#formulare je zobrazeny velky pocet roznych  formularov. Chcel by som sa preto spytat,
ktore z tychto formularov planujete implementovat vramci tohto obstaravania.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje implementovať  formuláre k Oblasti A, B, C (17 formulárov celkovo pre tieto  tri oblasti) k Špecifikácii činností podpory
na rok 2020, ktorá  je aj zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa a ďalej oblasti D, E, F, L mimoriadna podpora, Výzva  „veľké vody“,
úvery a ďalšie podľa potreby ako budú prichádzať požiadavky zo strany Ministerstva životného prostredia na nové výzvy.

30.10.2020 16:01:15 03.11.2020 11:12:50

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázky:
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 1.      OTVORENIE RÔZNYCH TYPOV PROGRAMOV

-        Je niekde specifikovane ake presne typy programov sa jedna ?

-        Pod pojmom program sa ma na mysli project alebo konkretna vyzva, ktora je publikovana na tomto portali

Odpovede:

-        Na účely predloženia ponuky nie je potrebná informácia akých rôznych typov programov sa budú týkať žiadosti o dotácie. Typy programov budú
upresnené po uzatvorení zmluvy. Na účely predloženia ponuky  je  potrebná  len  informácia, že systém/aplikácia má zabezpečiť otvorenie  rôznych,
teda viacerých typov programov. Verejný obstarávateľ každoročne otvorí viacero dotačných výziev. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo možné
otvoriť niekoľko výziev paralelne a prijímať žiadosti o dotácie v rámci niekoľkých výziev naraz.

-        Pod pojmom “program” sa rozumie“dotačná výzva”.

Otázky:

2.      PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE

-        Ma sa na mysli ze napr niekto posle ziadost mailom,  vy tuto ziadost v aplikacii zaevidujete … zadate vsetky potrebne atributy (datum, popis ,
subjekt) a prilohy-        Alebo bude dostupna elektronicka sluzba na vyplnenie ziadosti, ktoru ziadatel odosle a cez nevizualnu sluzbu sa automaticky
zaznamena do nasej aplikacie

-        Mozno by bolo dobre to podrobnejsie popisat

Odpovede:

-        Pod pojmom "Prijímanie žiadostí o dotácie" sa rozumie prijímanie žiadostí cez elektronický systém/aplikáciu, v žiadnom prípade NIE e-mailom.

-         Žiadateľ sa  zaregistruje do  systému/aplikácie.  Vyplní  formulár  žiadosti o dotáciu,  pričom do  formulára žiadosti  môže  vstupovať opakovane.
Systém/aplikácia žiadosť  zaeviduje a  pridelí  jej číslo,  dátum prijatia,  umožní žiadosť  poslať na  doplnenie,  prideliť  ju  administrátorovi/  manažérovi
verejného obstarávateľa.

Otázky:

3.      SPRÍSTUPNENIE PROJEKTOV/ ZADANÍ ČLENOM HODNOTIACEJ KOMISIE

-        Ako budu formulovane hodnotiace kriteria … vyzaduje sa strukturvana forma, kde administrator definuje polozky a hodnoty

-        Ako budu zaznamenavane vysledky hodnoteni jednotlivych clenov komisie … taktiez strukturovane , anonymne ?

Odpovede:

-        Hodnotiace kritériá budú špecifické pre rôzne dotačné výzvy.

-        Administrátor definuje položky a hodnoty. Hodnotiteľ bude udeľovať rôzne hodnoty v rámci jednotlivých kritérií.

-        Hodnotenie členov komisie bude zaznemenávané štruktúrovane.

Otázky:

4.      GENEROVANIE ZMLÚV NA ZÁKLADE MUSTRY

-        Tu sa predpoklada, ze bude existovat sablona zmluvy a na zaklade udajov o ziadatelovi sa vygeneruje uz word document, ktory si pouzivatel
upravi podla potreby a ulozi do agendy daneho pripadu ?

-        Ako sa budu riesit podpisy na zmluve ? electronicky alebo sa ulozi scan podpisanej zmluvy napr vo forme pdf, image a pod.

Odpovede:

-         Verejný  obstarávateľ  požaduje,  aby  systém/aplikácia  generoval  zmluvy  do  požadovanej  šablóny.  Systém/aplikácia  na  základe  údajov
uvedených v žiadosti vygeneruje zmluvu vo worde. Manžér programu zmluvu upraví a uloží do agendy daného subjektu. -        Verejný obstarávateľ
požaduje, aby systém/aplikácia evidoval zmluvu vygenerovanú vo formáte word.

-        Podpis zmlúv nie je potrebné riešiť cez systém/aplikáciu.

 Otázky:

5.      VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE

-        Co  je ucelom tohto modulu-        Chceme zaevidovat vysku schvalenej dotacie  , nasledne ci peniaze boli poskytnute  (odoslane)  , pripadne ze
musel ziadatel dotaciu vratit ?

-        Ako bude potrebne evidovat cely tento process … bude potrebna integracia na uctovnictvo , parovanie na doklady a pod.

Odpovede:

-        Účelom modulu "Vyúčtovanie poskytnutej dotácie" je, aby sa v agende daného subjektu zobrazil okrem žiadosti, zmluvy, aj formulár záverečnej
správy.

-         Formulár záverečnej  správy  musí  obsahovať  výšku  poskytnutej  dotácie,  prehľad čerpania  finančných  prostriedkov  (šablóna),  scany  faktúr,
dokladov  o  ich  úhrade  a  iné  povinné  prílohy.  Systém/aplikácia  musí  umožniť  kontolu správy  a  jej  vrátenie  na  doplnenie.  Malo  by  byť  umožnené
vygenerovanie platobného poukazu na úhradu (šablóna), evidenciu úhrady, následne na ekonomické oddelenie.

Otázka:

-        Su definovane SLA na hosting (planovane odstavky, udrzba )
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Odpoveď:

-        Požadovaná dostupnosť je 99,50%. Požaduje sa pravidelná údržba systému v zmysle aktuálizácii a bezpečnostných záplat.

Otázka:

-        Vyzaduje sa aj pritomnost CMS na  zlozite uzivatelske upravy obsahu a dizajnu

Odpoveď:

-        CMS verejný obstarávateľ nepožaduje.

Otázka:

-        Kto bude mat online pristup … predpoklada sa ze portal bude mat aj verejnu zonu  (privatna budu moduly 1-5) … odkaz na web enviro  fondu,
zakladne info atd

Odpoveď:

-         Portál nebude  obsahovať verejnú zónu,  s výnimkou  registrácie  a prihlásenia.  Online prístup  do  systému budú  mať  administrátori  dotačných
výziev, hodnotitelia, kontrolóri. -        Žiadatelia budú mať prístup výlučne k žiadostiam, ktorú/é predložili.

Otázka:

-        Akym  sposobom  sa  budu  generovat  formulare  na  programy  (rozumej  project  ,  vyzva  )  …  aplikacia  musi  obsahovat  nastroj  na  tvorbu  el.
formularov ?

Odpoveď:

-        V rámci každej výzvy sa požaduje možnosť tvoriť si customizované formuláre pre rôzne programy podľa požiadaviek administrátora.

-        Áno, požaduje sa, aby aplikácia/systém obsahoval nástroje pre tvorbu elektronických formulárov.

Otázka:

-         Hromadné informovanie potenciálnych žiadateľov (napr. o otvorení výzvy): - ako? (email, sms, slovensko.sk)

Odpoveď:

-        Hromadné informovanie žiadateľov sa požaduje, aby prebiehalo prostredníctvom e-mailov.

Otázka:

-         Export dát - do akého formátu? (csv, pdf)

Odpoveď:

-        Export dát žiada verejný obstarávateľ vo formáte csv, xls, pdf.

Otázka:

-     Automatické notifikácie textov za účelom informovania žiadateľov - tie texty musí niekto dopredu nadefinovať

Odpoveď:

-        Verejný obstarávateľ požaduje, aby administrator/ manažér mal možnosť definovať/upravovať  texty notifikačných e-mailov. Požaduje sa  tiež,
aby odosielanie notifikačných textov za účelom informovania žiadateľov, resp. prijímateľov prebiehalo automaticky s možnosťou ich vypnutia.

Otázka:

-         Možnosť odosielať projekt cez slovensko.sk … tz full integracia

Odpoveď:

-        Full integráciu cez Slovensko.sk verejný obstarávateľ nepožaduje.

Otázka:

-         ktorým smerom sa má posielať project … Smerom od žiadateľa k environmentálnemu fondu alebo opačne?

Odpoveď:

-        Projekt je potrebné posielať smerom od žiadateľa k Environmentálnemu fondu.

Otázka:

-        Čo všetko je potrebné urobiť pre integráciu so slovensko.sk? (budeme robiť prihlasovanie pomocou IAM a občianských preukazov?)

Odpoveď:

-        Nepožaduje sa integrácia so Slovensko.sk

Otázka:

-        Ako má fungovať tagovanie, chýba popis, k čomu budú použité?

Odpoveď:
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- Požaduje sa, aby administrátor mal možnosť  tagovať žiadosti označeniami podľa potreby. Administrátor si vytvorí spektrum tagov (podľa potreby),
ktoré následne môže priraďovať/ odoberať k žiadostiam. Zmyslom tagovania je umožniť manazérovi robiť si poznámky k jednotlivým žiadostiam.

Otázka:

-        Bude nejaké vyhľadávanie projektov/dotácií na portali ?

Odpoveď:

-        Ano, požaduje sa vyhľadávanie projektov, žiadateľov na základe vloženej „hodnoty“.

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka: V dokumente Vyzva na predlozenie ponuky_EF v bode č. 4 v časti A, je bod Možnosť odosielať projekt cez slovensko.sk. Akým spôsobom
má byť realizované odoslanie projektu zo slovensko.sk a v akých krokoch?

Odpoveď:   Verejný  obstarávateľ  požaduje,  aby  systém/aplikácia  odoslal  prijatú  žiadosť  do  el.  schránky  Slovensko.sk  pre  potreby  registratúry
verejného obstarávateľa.
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