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1 ÚVOD
1.1

Účel príručky

Účelom tejto príručky je bližšie vysvetlenie „Metodického usmernenia upravujúceho pravidlá pre obstarávanie
softvérových produktov vo verejnej správe“ (ďalej len „Metodické usmernenie“) a nadobudnutia softvéru
akvizíciou.
Metodické usmernenie sa zaoberá verejným obstarávaním (ďalej len VO) softvérových produktov vo verejnej
správe. Metodické usmernenie sa nezaoberá obstarávaním hardvéru.
Metodické usmernenie je určené primárne pre verejných obstarávateľov, respektíve pre pracovníkov, ktorí
pripravujú VO pre verejných obstarávateľov. Dokument nie je návodom ako postupovať pri VO, ale len
usmerňuje niektoré špecifické situácie týkajúce sa obstarávania softvéru.
Metodické usmernenie a ani táto príručka sa nezaoberajú detailným popisom použitia všetkých princípov
uvedených v Koncepcii.

1.2

Kontext dokumentu

Na základe uznesenia vlády SR č. 523 z 15. júla 2009 bod B.1. bolo uložené predsedovi Úradu pre verejné
obstarávanie v spolupráci s ministrom financií a splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť vypracovať
metodické usmernenie, ktoré bude upravovať pravidlá pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej
správe a ktoré bude zohľadňovať pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania do 31.decembra
2009.

1.3

Štruktúra príručky

Príručka pokrýva nasledovné oblasti:
•

Zhrnutie

•

Princípy VO

•

Opis predmetu zákazky

•

Stanovenie podmienok účasti a vyhodnocovanie ponúk

•

Záverečné odporúčania pre proces obstarávania softvérových produktov a pre možnosti bezplatného
získavania softvéru bez VO

Strana 4

Príručka k Metodickému usmerneniu

1.4

Základné pojmy pri obstarávaní softvéru

Tabuľka č. 1: Základné pojmy, s ktorými prichádzajú verejní obstarávatelia softvérových produktov do styku
Pojem

Definícia

Softvér

Softvér (SW) je označenie pre programové vybavenie počítača alebo súhrn počítačových
programov, ktoré sa dajú použiť na počítačovom zariadení. Počítačový program je chránený
v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Hardvér

Fyzická časť vybavenia technických zariadení nevyhnutných pre optimálnu prevádzku softvéru.

Licencia / Licenčná

Licenčnou zmluvou (licenciou) udeľuje autor nadobúdateľovi počítačového programu (softvéru)

zmluva

súhlas na jeho použitie. Licencia musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na
ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa
autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie (§ 40 ods. 1 zákona
č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v
znení neskorších predpisov).

Proprietárny softvér

Proprietárny softvér je softvér, na ktorý má právny nárok jedna strana. Podmienky použitia pre
ostatné strany sú definované zmluvne (licenčnými zmluvami). Tieto podmienky môžu obsahovať
rôzne obmedzenia na používanie a kopírovanie, ale aj privilégiá na zdieľanie, prispôsobenie
a prístup k jeho zdrojovému kódu.

OEM softvér

OEM (Original Equipment Manufacturer) je spôsob licencovania proprietárneho softvéru pre
dodávateľov hardvéru. Softvér je predávaný vo veľkom množstve predajcovi a predajca predáva
softvér iba v spojení s definovaným hardvérom. Predaj OEM softvéru bez hardvéru je nelegálne.
Výrobca predá OEM softvér predajcovi bez balenia, manuálov a inštalačných inštrukcií. Predajca
softvér nainštaluje na predávaný hardvér a vytvorí inštalačné CD, ktoré je súčasťou dodávky
hardvéru.

Krabicový softvér

Softvér, ktorý sa predáva ako hotový obchodovateľný produkt v zmysle licenčných podmienok
priložených na príbalovom letáku (alebo v inej podobe, napr. elektronickej) dodávaný zvyčajne na
bežne používanom médiu (CD / DVD, USB kľúč, pamäťová karta alebo pod.).

Softvér na

Softvér, ktorý je vyvíjaný na základe špecifikých potrieb organizácie na objednávku. Jeho opakom

objednávku

je krabicový softvér.

Otvorený softvér,

Otvorený softvér je vydaný pod licenciou odsúhlasenou Iniciatívou pre open source (v preklade

Open source softvér,

Open Source Initiative – OSI). Licencia musí spĺňať desať (10) definovaných kritérií, medzi ktoré

FOSS, FLOSS

patrí právo prístupu k zdrojovému kódu, voľnej distribúcie a odvodenej tvorby. Open source
softvér nemá špecifického vlastníka autorských práv a môže byť legálne modifikovaný
používateľom. Otvorený softvér je zvyčajne vyvíjaný v komunitách, ktoré mu poskytujú aj podporu.
Napr. OSOR (osor.eu) pôsobí ako komunita pre softvér vyvíjaný pre verejnú správu krajín
Európskej únie.

Voľný softvér

Tento softvér je šírený zadarmo, je možné ho získať napríklad stiahnutím z internetu alebo z CD.
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Pojem

Definícia

(freeware)

Softvér je možné používať zadarmo po neobmedzený čas, je možné ho šíriť ďalej bez obmedzení,
alebo len za určitých podmienok. Podmienky používania a šírenia softvéru sú obvykle definované
v licenčných podmienkach. Nie je dovolené, podobne ako u shareware, ho šíriť za úplatu, a teda s
cieľom zisku. Z definície freeware tiež plynie, že autorské práva prináležia autorovi, nie je
dovolené bez súhlasu autora meniť programový kód produktu, alebo ho upravovať pre komerčné
účely.

Adware

Podobne ako freeware je takýto softvér zvyčajne šírený zadarmo avšak zobrazuje nejakú formu
reklamy. Využívanie adware vo verejnej správe sa neodporúča.

Shareware softvér

Shareware softvér je dostupný podobne ako freeware. Jeho licenčné podmienky umožňujú jeho
používanie s rôznou kombináciou obmedzení, napr. čiastočná funkčnosť alebo na obmedzený čas
definovaný v licenčných podmienkach (často je to 30 dní). Po uplynutí tohto času je nutné buď
softvér zakúpiť alebo odinštalovať.

Licencia EUPL

Prvá európska licencia pre otvorený softvér vytvorená na základe iniciatívy Európskej komisie,
ktorá ju schválila 9. januára 2007. V súčasnosti je platná v 22 vzájomne ekvivalentných
jazykových verziách, vrátane slovenského jazyka. EK ju odporúča verejnej správe v členských
krajinách EÚ pri obstarávaní softvéru.

Licencia GNU/GPL

Najznámejšia licencia pre otvorený softvér. Verzia 2 tejto licencie je kompatibilná s licenciou
EUPL.

Multilicencia

Nákup licencií vo veľkom počte, čo zvyčajne znamená nižšie náklady na jednu licenciu
v porovnaní s kúpou krabicového softvéru.

Otvorené štandardy

Otvorené štandardy sú špecifikácie softvérových rozhraní, protokolov, dát, formátov súborov
a pod., ktoré sú detailne popísané a publikované bez obmedzení, ktoré by mohli limitovať ich
implementáciu, alebo umožňovať skrytú konkurenčnú výhodu. Definícia otvorených štandardov je
uvedená v EIF.

Obstaranie softvéru

Obstaranie softvéru je nákup proprietárneho softvéru, vývoj softvéru na objednávku
prostredníctvom verejného obstarávania, vývoj softvéru vlastnými pracovníkmi verejnej správy,
alebo nadobudnutie voľne prístupného a bezplatného (freeware, OSS) softvéru pre účely verejnej
správy.

Verejné obstarávanie

Verejným obstarávaním sú postupy podľa zákona o VO, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie
tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a
súťaž návrhov.

Akvizícia softvéru

Akvizícia softvéru je nadobudnutie voľne prístupného a bezplatného (freeware, OSS) softvéru pre
účely verejnej správy.
Pozn.: V prípade, že za softvér je potrebné zaplatiť, verejní obstarávatelia majú povinnosť
postupovať v zmysle zákona o VO.
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1.5

Vysvetlenie použitých skratiek

Tabuľka č. 2: Použité skratky
Pojem

Definícia

EIF

Európsky rámec interoperability (European Interoperabilty Framework)

EK

Európska komisia

EÚ

Európska únia

EULA

Licenčná zmluva pre koncového používateľa (End User License Agreement)

EUPL

Verejná licencia Európskej únie (European Union Public Licence)

FCH

Funkčná charakteristika

FLOSS, FOSS, OSS

Open source softvér alebo otvorený softvér (Free/Libre Open Source Software)

GNU GPL

Všeobecná verejná licencia (General Public License) vytvorená GNU projektom

GUI

Grafické používateľské rozhranie (Graphical User Interface)

HW

Hardvér (Hardware)

IEEE

Inštitút pre elektrotechnické a elektronické inžinierstvo (Institute of Electrical and Electronic
Engineers)

IS

Informačný systém (Information System)

ISVS

Informačný systém verejnej správy

IT

Informačné technológie (Information Technologies)

ITIL

Sada konceptov a návodov pre riadenie IT služieb (Information Technology Infrastructure Library)

K1

Kritérium 1

K2

Kritérium 2

Koncepcia

Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

OEM

Originálny výrobca zariadenia (Original Equipment Manufacturer)

OPIS

Operačný program Informatizácia spoločnosti

OSOR

Úložisko pre otvorený softvér pre verejnú správu v EÚ (Open Source Observatory and Repository)

OSS

Open source softvér alebo otvorený softvér (Open Source Software)

RUP

Medzinárodná metodika pre vývoj softvéru (Rational Unified Process)

SLA

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement)

SOA

Architektúra orientovaná na služby (Service Oriented Architecture)

ŠPS

Špecifikácia požiadaviek na softvér

SR

Slovenská republika

SW

Softvér (Software)

TCO

Celkové náklady na vlastníctvo softvéru (Total Cost of Ownership)

Use-case

Technika pre zdokumentovanie požiadavok na systém

Strana 7

Príručka k Metodickému usmerneniu

Pojem

Definícia

ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie

VO

Verejné obstarávanie

Zákon o VO

Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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2 ZHRNUTIE
Verejná správa môže softvér získať akvizíciou alebo verejným obstarávaním v zmysle príslušných legislatívnych
predpisov. Verejná správa musí pri získavaní softvéru zabezpečiť hospodárne a účelné spravovanie a využívanie
finančných zdrojov a majetku.
Softvér môže byť obstarávaný ako tovar alebo služba. Pri nákupe (napr. krabicového softvéru) ide o VO tovaru.
Pri vývoji softvéru na objednávku hovoríme o VO služby. Špecifikom obstarávania softvéru je otázka autorských
práv, respektíve licenčných podmienok medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom softvéru. Pri príprave
zmluvy s víťazom verejného obstarávania je potrebné rešpektovať princípy Koncepcie.

Prieskum trhu
Prvým krokom verejnej správy v prípade potreby získania akéhokoľvek softvéru by malo byť zdokumentované
zmapovanie situácie v oblasti daného typu softvéru. V rámci tohto prieskumu je potrebné zistiť, či existuje
možnosť bezplatne získať softvér v podobe otvoreného softvéru alebo freeware, alebo či existuje použiteľný
softvér vytvorený v rámci inej organizácie verejnej správy. Verejná správa by mala pred každým VO využiť vyššie
uvedené možnosti bezplatného získania softvéru. Ďalším krokom je zistenie, či v rámci evidencie zakúpených
licencií existuje voľná licencia alebo zmluva umožňujúca nákup softvéru za zvýhodnenú cenu (napr. v rámci
multilicencií).

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
Verejní obstarávatelia (§ 6 zákona o VO) majú povinnosť riadiť sa princípmi pre VO definovanými v príslušných
legislatívnych nariadeniach EÚ a SR. Ide najmä o Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES a
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o VO“). Účelom VO je zabezpečiť optimalizáciu investícii do obstarania a prevádzky
(využitia/využívania) ľubovoľných softvérových komponentov. Preto pri VO softvéru sú jedným z hlavných kritérií
vyhodnocovania ponúk tzv. celkové náklady na vlastníctvo softvéru (Total Cost of Ownership (TCO)) počas
celého životného cyklu softvéru (4 roky). Kalkulácia TCO určuje predpokladanú hodnotu zákazky a zároveň je
kritériom pre „cenu“ pri vyhodnocovaní ponúk. Ako pomôcku pre verejného obstarávateľa uvádzame šablónu na
TCO kalkuláciu.
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Opis predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ pri definovaní predmetu zákazky postupuje v zmysle zákona o VO. Verejný obstarávateľ je
povinný vymedziť/opísať predmet v súťažných podkladoch tak, aby spĺňal ním určený účel, a to prostredníctvom
podrobného opisu predmetu zákazky s uvedením technických špecifikácií požadovaných tovarov. Pri
špecifikovaní požiadaviek na softvér (ŠPS), ktorý je predmetom zákazky, odporúčame postupovať v zmysle
medzinárodných metodík a štandardov, ako je napr. RUP, ITIL a podobne. Ako pomôcku pre verejného
obstarávateľa uvádzame návrh obsahu ŠPS.
Vyhodnocovanie ponúk
Verejný obstarávateľ zároveň v súťažných podkladoch uvedie spôsob uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk.
V prípade uplatnenia spôsobu hodnotenia podľa ekonomicky najvýhodnejšej ponuky sa poradie stanoví podľa
súčtu všetkých bodov pridelených jednotlivým ponukám v rámci jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk.
Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia a stanovenie ich váh vychádza z opisu
predmetu zákazky, t. z. tieto činnosti sú špecifické a tým pádom jedinečné pre jednotlivé predmety zákazky. Ako
pomôcku pre verejného obstarávateľa uvádzame modelový príklad.
Obrázok č. 1: Kontext vypracovaného metodického usmernenia
Pomôcka vid
kapitola 3.3
a Príloha 2

Kalkulácia TCO
pre výpocet ceny
softvéru a
predpokladanej
hodnoty zákazky
Pomôcka vid
kapitola 4.3

Verejný
obstarávatel

Opis predmetu
zákazky

Sút ažné podklady

Záujemca

Pomôcka vid
kapitola 5.3

Hodnotenie ponúk
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3 PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Príprava VO je prísne regulovaná legislatívnymi normami na európskej i slovenskej úrovni. V nasledujúcej časti
sa zaoberáme tými, ktoré majú bezprostredný dosah na VO a konkrétne na VO softvéru.

3.1

Legislatívne východiská

Verejní obstarávatelia majú povinnosť riadiť sa princípmi pre verejné obstarávanie definovanými v príslušných
legislatívnych nariadeniach EÚ a SR. Ide najmä o
•

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES a

•

Zákon o VO.

Princípy pre obstaranie a využitie softvéru boli následne detailne rozpracované najmä v nasledujúcich
nariadeniach a odporúčaniach:
•

Európsky rámec interoperability (European Interoperability Framework - EIF) verzia 1.0 a

•

Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe prijatá uznesením vlády SR č.
523 z 15. júla 2009.

3.1.1

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES

Podľa článku 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES verejní obstarávatelia zaobchádzajú
s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne. To znamená, že verejní
obstarávatelia majú povinnosť podporovať konkurenčné prostredie a nediskriminovať medzi rôznymi spôsobmi
poskytovania softvérových služieb. Verejní obstarávatelia nemôžu požadovať od občanov nákup špecifických
softvérových produktov, aby získali prístup k verejným elektronickým službám, pretože takéto konanie priznáva
príslušným dodávateľom monopolné postavenie. Z pohľadu nákladov je potrebné zabezpečiť, aby náklady na
využívanie softvéru boli z dlhodobého hľadiska čo najnižšie.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES ďalej požaduje, aby verejní obstarávatelia pri zadávaní
zákaziek rešpektovali zásady Zmluvy o EÚ, najmä rešpektovanie zásady voľného pohybu tovaru, zásady
slobody usadiť sa a zásady slobody poskytovať služby a zásad z nich vyplývajúcich, napríklad zásady
rovnakého

zaobchádzania,

zásady

nediskriminácie,

zásady

vzájomného

uznávania,

zásady

proporcionality a zásady transparentnosti.
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3.1.2

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

V podobnom duchu zákon o VO v § 9 ukladá povinnosť verejnému obstarávateľovi, aby pri zadávaní zákaziek
uplatňoval princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov,
princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

3.2

Princípy pre obstarávanie softvéru vychádzajúce z Koncepcie využívania
softvérových produktov vo verejnej správe

Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe prijatá uznesením vlády SR č. 523 z 15. júla
2009 ukladá úlohu vypracovať metodické usmernenie, ktoré bude upravovať pravidlá pre obstarávanie
softvérových produktov vo verejnej správe. Pre obstarávanie softvéru boli prijaté nasledovné princípy:
•

P1. Pri obstarávaní softvéru sú hlavným kritériom tzv. celkové náklady na vlastníctvo softvéru (Total
Cost of Ownership/TCO). Jednotlivé alternatívy musia byť posudzované vzhľadom na priame aj
nepriame náklady počas celého životného cyklu softvéru (4 roky).

•

P2. Verejná správa pri obstarávaní softvéru zabezpečí rovnaké podmienky pre posudzovanie softvéru.

•

P3. Pri obstarávaní softvéru na základe dlhodobého kontraktu musia byť vyčíslené a zohľadnené
náklady na prípadné odstúpenie od používania licencie (po ukončení trvania kontraktu).

•

P4. Verejná správa sa musí všade tam, kde je to možné, vyvarovať tzv. uzamknutia sa prostredníctvom
dlhodobého kontraktu s jediným dodávateľom. Každá viacročná zmluva musí obsahovať klauzulu
o možnosti ukončenia kontraktu bez penalizácie.

•

P6. Verejná správa bude používať otvorené štandardy pri špecifikácii na obstarávaný softvér a bude
požadovať také softvérové riešenia, ktoré sú v súlade s otvorenými štandardmi.

•

P9. Verejná správa zabezpečí legálne používanie softvéru, ktorý bol vytvorený na zákazku (objednávku)
ako súčasť plnenia zmluvy a jeho zdrojových kódov, ako aj krabicového softvéru, rešpektujúc výlučné
práva duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov.

•

P10. Pri nákupe softvéru sa bude verejná správa prezentovať ako jedna entita a tým zabezpečí
prenositeľnosť licencií. Všade tam, kde to bude potrebné, budú uzatvárané multilicenčné zmluvy, ktoré
umožnia množstvové zľavy.

•

P11. Pre softvér vytvorený na zákazku (objednávku) v rámci inštitúcií verejnej správy bude požadovaná
dodávka vo forme tzv. EUPL licencie všade tam, kde je to možné.

V rámci tohto dokumentu boli adresované vyššie uvedené princípy vo viacerých kapitolách (viď Príloha č. 3).
Poznámka: Formulácie „všade tam, kde je to možné“ prípadne „potrebné “ znamenajú, že verejní obstarávatelia
musia na požiadanie doložiť, prečo konkrétny princíp nemohol byť zohľadnený pri príprave verejného
obstarávania.
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3.3

Princípy pre stanovenie celkových nákladov na vlastníctvo softvéru (TCO)

Účelom VO je zabezpečiť optimalizáciu investícii do obstarania a využívania ľubovoľných softvérových
komponentov. Pri VO softvéru sú jedným z hlavných kritérií tzv. celkové náklady na vlastníctvo softvéru
(TCO). Jednotlivé alternatívy musia byť posudzované vzhľadom na priame aj nepriame náklady počas celého
životného cyklu softvéru (4 roky).
Nákladové položky TCO v zmysle prijatej Koncepcie sú najmä:
•

Náklady na nákup alebo zapožičanie licencie (do nákladov na nákup alebo zapožičanie licencie sa
požaduje uviesť aj všetky licencie pre používanie kompletného riešenia bez ohľadu na akékoľvek už
existujúce licencie vo vlastníctve verejného obstarávateľa)

•

Náklady na inštaláciu

•

Náklady na podporu a údržbu softvéru (ročný poplatok výrobcovi softvéru, ak je potrebný)

•

Náklady na (nevyhnutný) upgrade softvéru (do nákladov na nevyhnutný upgrade softvéru sa
započítavajú aj náklady na upgrade všetkého softvéru nutného k plnej funkčnosti obstarávaného
softvéru)

•

Náklady na školenie používateľov a správcov (ak sú potrebné)

•

Náklady na záruky spojené s prevádzkou softvéru

Verejní obstarávatelia pri VO softvéru vyžadujú detailné informácie o štruktúre ceny predmetu zákazky tak, aby
bolo možné jasne identifikovať vyššie uvedené nákladové položky. Cena licencií na softvér musí byť v každom
prípade oddelená od ceny za služby s ním spojené. Viď tabuľka č. 3
Tabuľka č. 3: Šablóna pre určenie celkových nákladov na vlastníctvo softvéru (TCO)
Druh nákladu

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Spolu za
4 roky

Náklady na nákup alebo zapožičanie licencie
Náklady na inštaláciu
Náklady na podporu a údržbu softvéru (ročný poplatok
výrobcovi softvéru)
Náklady na (nevyhnutný) upgrade softvéru
Náklady na školenie používateľov a správcov
Náklady na záruky spojené s prevádzkou softvéru
SPOLU NÁKLADY
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Náklady na odstúpenie od používania softvéru (tzv. výstupné náklady) sú riešené v rámci zmluvných vzťahov.
Náklady na prípadný upgrade hardvéru nie sú súčasťou TCO pre VO softvéru, avšak v prípade, ak to súvisí s
predmetom zákazky odporúčame ich brať do úvahy.
Verejný obstarávateľ použíje kalkuláciu TCO pri príprave VO pre stanovenie

predpokladanej hodnoty

zákazky. TCO kalkulácia jednotlivých uchádzačov sa zároveň považuje za parameter „cena“ pri vyhodnocovaní
ponúk.
Detailná šablóna pre TCO kalkuláciu, ako aj príklad, je súčasťou prílohy č. 2.
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4 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Táto kapitola sa zaoberá legislatívnou podporou, východiskami a špecifikáciou požiadaviek na softvér. Okrem
toho ukazuje ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky.

4.1

Legislatívna podpora pre opis predmetu zákazky

Vypracovanie opisu predmetu zákazky definuje § 34 zákona o VO:
a) odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy,
európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné
systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia
alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a
používania stavebných výrobkov; takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný",
b) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky;
technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie
ponuky,
c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene b) s odkazom na technické
špecifikácie uvedené v písmene a), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a
funkčnými požiadavkami, alebo
d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a) pre niektoré charakteristiky a odkazom na
výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.
Definície určitých technických špecifikácií je možné nájsť aj v Prílohe VI Smernice 2004/18/ES.

4.2

Východiská pre opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ pri definovaní predmetu zákazky postupuje v zmysle zákona o VO. Opis predmetu zákazky
sa uvádza v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ je povinný vymedziť/opísať predmet tak, aby spĺňal ním
určený účel, a to prostredníctvom podrobného opisu predmetu zákazky s uvedením technických,
výkonnostných a funkčných špecifikácií požadovaných produktov. Predmet zákazky musí byť vymedzený
jednoznačne, zrozumiteľne, úplne a nestranne, pričom technické požiadavky musia byť určené tak, aby
zabezpečili rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov/záujemcov a aby bola zabezpečená čestná hospodárska
súťaž. Opis predmetu zákazky musí byť v súlade so zásadami a princípmi uvedenými v kapitole 3.
Pre definovanie predmetu zákazky sa v praxi používa opisný spôsob s funkčnými parametrami. (napr.
databázový SW s podporou min. veľkosti databázy 2GB, nie však MS SQL, My SQL, Oracle, DB2, Sybase a
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pod.). Technické požiadavky sa zároveň nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých
záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz je možné použiť len vtedy, ak
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, pričom takýto odkaz musí byť doplnený
slovami „alebo ekvivalentný“. V prípade verejného obstarávania „upgrade“ verzií už nasadených produktov
a ochrany vynaložených verejných zdrojov v prostredí verejného obstarávateľa je povinnosťou verejného
obstarávateľa preukázať oprávnenosť takejto konkrétnej požiadavky v zmysle zákona o VO.
Pri predmete zákazky je potrebné poznať prostredie verejného obstarávateľa (napr. na základe štúdie
uskutočniteľnosti, analýzy nákladov a prínosov), do ktorého bude výsledný produkt nasadený. Ďalej je
nevyhnutné uskutočniť prieskum trhu za účelom zistenia dostupných produktov na trhu, spôsobu ich obstarania
(druh licencií, previazanie licencií s určitými produktmi), bežnej ceny na trhu.

Potrebné je v súťažných

podmienkach a zmluvných vzťahoch ošetriť vlastnícke práva na použitie softvéru. V praxi môže nastať situácia,
že dodanie licencie v zmysle všeobecných obchodných podmienok majiteľa autorských práv sa
uskutoční priamo treťou stranou mimo subdodávateľských vzťahov pre hlavného dodávateľa diel, čo je
potrebné v takomto prípade ošetriť už pri príprave VO. V podmienkach SR je potrebné ošetriť a prihliadať na
uplatnenie správnej obchodnej politiky a spôsobu licencovania pre daný typ zákazníka.
Pri VO softvéru je potrebné si ujasniť, ktorý predmet zákazky sa považuje za tovary a ktorý predmet zákazky
za služby. Všeobecne platí, že „štandardný“ výrobok bežne dostupný na trhu sa považuje za tovar a softvér,
vyvíjaný na základe špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa (softvér na objednávku), sa považuje za
služby. V prípade, že verejný obstarávateľ bude obstarávať hardvér a softvér na objednávku (služby), je
potrebné vyhlásiť samostatné postupy obstarávania pre tovary a samostatné postupy pre služby; spoločný
postup obstarávania pre tovary a služby je v zmysle metodického usmernenia možný iba v prípade, pokiaľ je
nákup hardvéru a softvéru neoddeliteľne prepojený. Určenie typu zákazky (tovary alebo služby) sa v tomto
prípade určí v súlade s § 3 ods. 4 zákona o VO.

4.3

Definovanie predmetu zákazky - špecifikácia požiadaviek na softvér (ŠPS)

Pri špecifikovaní požiadaviek na softvér (ďalej aj ŠPS), ktorý je predmetom zákazky odporúčame postupovať
v zmysle medzinárodných metodík a štandardov, ako je napr. RUP, ITIL a podobne. Dokument zachytávajúci
predmet zákazky definuje kompletné softvérové požiadavky systému, alebo časti systému. Časti dokumentu sa
zaoberajú požiadavkami, ktoré sa dajú zachytiť hovorovým jazykom, t. j. špecifikácie nie sú formulované použitím
modelovania prostredníctvom tzv. use-case. Existuje viacero rôznych spôsobov ako definovať ŠPS. Pre ďalšie
možné spôsoby ŠPS pozri štandard IEEE830-19981.

1

Viď: http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/830-1998_desc.html
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Nasledovná tabuľka č. 4 vychádzajúca z RUP poskytuje návod vo forme konkrétnych špecifikácii pre
definovanie predmetu zákazky:
Tabuľka č. 4: Špecifikácie pre definovanie predmetu zákazky
Kapitola

Popis

1. ÚVOD

Špecifikácia požiadaviek na softvér (ŠPS) poskytuje celkový prehľad požiadaviek
zahŕňajúcich účel, rozsah, definície, skratky, akronymy, odkazy a referencie.

1.1 Účel

Účel ŠPS plne opisuje vonkajšie správanie aplikácie alebo identifikovaného subsystému.
Účel ŠPS zároveň popisuje aj iné ako funkčné požiadavky, ďalej dizajnové obmedzenia a
ďalšie faktory nevyhnutné pre poskytnutie kompletného popisu požiadaviek na softvér.

1.2 Rozsah

Stručný opis softvérovej aplikácie, funkcií alebo subsystému, na ktoré sa vzťahuje ŠPS, a
s ktorými tzv. use-case modelmi je (sú) asociovaná(é) a všetko ostatné, čo je ovplyvnené
týmto dokumentom.

1.3 Definície, akronymy
a skratky

Táto časť dokumentu obsahuje definíciu všetkých pojmov, akronymov a skratiek za účelom
správnej interpretácie ŠPS. Tieto informácie môžu byť poskytované vo forme referencie
k slovníku projektu.

1.4 Referencie

Táto časť obsahuje úplný zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú referencované v ostatných
častiach ŠPS. Je potrebné identifikovať každý dokument podľa názvu, v prípade potreby aj
verzie, dátumu a vydavateľstva. Zároveň je potrebné uvádzať zdroje, z ktorých je možné
získať referencované materiály. Táto informácia môže byť poskytnutá tiež odkazom na
prílohu alebo iný dokument.

1.5 Prehľad

V tejto časti je popis, čo obsahuje ŠPS a vysvetľuje organizáciu dokumentu.

2 Celkový opis

Táto časť ŠPS prezentuje všeobecné faktory, ktoré majú vplyv na produkt a jeho
požiadavky. Jej účelom nie je uviesť špecifické požiadavky, ale poskytnúť vysvetlenie
a dôvody, prečo požiadavky v časti 3 boli definované. Odporúča sa venovať nasledovným
okruhom tém:

3 Špecifické požiadavky

•

využitie produktu (product perspective)

•

produktové funkcie

•

charakteristiky používateľa

•

obmedzenia

•

predpoklady a závislosti

•

podmnožiny požiadaviek

Táto časť ŠPS obsahuje všetky softvérové požiadavky na takej úrovni detailu, aby mohol byť
budúci systém navrhnutý a otestovaný aj na základe týchto požiadaviek.
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Kapitola

Popis

3.1 Funkcionalita

Táto časť popisuje funkčné požiadavky na systém vyjadrené v hovorovom jazyku. Pre
mnoho aplikácií predstavujú funkčné požiadavky podstatnú časť ŠPS. Štruktúre tejto časti je
potrebné venovať patričnú pozornosť. Typické pre túto časť je štruktúrovanie podľa
charakteristík/funkcií (feature), avšak v niektorých prípadoch je vhodné organizovať ju aj
podľa používateľov, organizácie alebo subsystému. Funkčné špecifikácie môžu zahŕňať
sadu charakteristík, schopností (capability) a prvkov bezpečnosti.
V prípade, že sa pre zachytenie funkcionality použijú nástroje pre vývoj aplikácií (nástroje na
definovanie požiadaviek/requirement tools, modelovacie nástroje a podobne), táto časť
dokumentu bude na ne odkazovať uvedením umiestnenia a názvu nástroja použitého na
zachytenie dát.
Tu treba uviesť zoznam požiadaviek:

3.2 Použiteľnosť

•

Funkčná požiadavka 1 – Opis požiadavky 1

•

Funkčná požiadavka 2 – Opis požiadavky 2

•

atď.

Táto sekcia obsahuje všetky požiadavky, ktoré majú vplyv na použiteľnosť. Napríklad:
•

určenie požadovanej doby školenia pre používateľov (bežných aj administrátorov
/normal and power user)

•

určenie času pre bežné úlohy alebo porovnanie požiadaviek na použiteľnosť
nového systému oproti pôvodnému systému, respektíve systému, ktorý používateľ
pozná

•

špecifikácia požiadavky tak, aby bola v súlade s bežnými používateľskými
štandardmi.

Tu treba uviesť zoznam požiadaviek:

3.3 Spoľahlivosť

•

Požiadavka na použiteľnosť 1 – Opis požiadavky 1

•

Požiadavka na použiteľnosť 2 – Opis požiadavky 2

•

atď.

Požiadavky na spoľahlivosť systému by mali byť uvedené v tejto časti. Nasleduje niekoľko
názorných príkladov požiadaviek:
•

Dostupnosť - určenie podielu času dostupnosti služby (xx.xx%), času používania
(hours of use), prístup k údržbe, núdzový režim prevádzky (degraded mode
operations) a podobne.

•

Stredná doba medzi poruchami (MTBF- Mean Time Between Failures) – napríklad
v hodinách (ale aj v dňoch, či mesiacoch)

•

Priemerná doba do opravy (MTTR – Mean Time To Reppair) – určuje maximálnu
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Kapitola

Popis
dĺžku systému mimo prevádzky po jeho zlyhaní
•

Presnosť - určuje úroveň presnosti (rozlíšenia), najlepšie na základe uznávaného
štandardu pre výstup zo systému.

•

Maximálna úroveň chýb v softvérovom kóde (Maximum Bugs or Defect Rate) –
zvyčajne sa vyjadruje ako počet chýb na tisíc riadkov softvérového kódu alebo
počet chýb na jednu funkciu/funkcionalitu

•

Úroveň chýb kategorizovaná v zmysle menej dôležité (minor), dôležité a kritické.
Táto špecifikácia musí definovať, čo to znamená kritická chyba, napr. úplná strata
dát alebo neschopnosť používať niektoré časti funkcionality systému.

Tu treba uviesť zoznam požiadaviek:

3.4 Výkon

•

Požiadavka na spoľahlivosť 1 – Opis požiadavky 1

•

Požiadavka na spoľahlivosť 2 – Opis požiadavky 2

•

atď.

V tejto časti sú uvedené výkonové charakteristiky zahŕňajúce reakčné odozvy systému:
•

Reakčná doba na transakciu (priemer, maximum)

•

Priepustnosť (throughput) transakcií za sekundu

•

Kapacita meraná napríklad počtom zákazníkov alebo transakcií, ktoré dokáže
systém zabezpečiť

•

Rozkladné režimy (degradation modes) (úroveň prijateľnosti operácií v prípade, že
výkon systému bol nejakým spôsobom znížený)

•

Využitie zdrojov (pamäť, disk, výkon procesora, komunikácia a podobne)

Tu treba uviesť zoznam požiadaviek:

3.5 Podpora systému
(Supportability)

•

Požiadavka na výkon 1 – Opis požiadavky 1

•

Požiadavka na výkon 2 – Opis požiadavky 2

•

atď.

Táto časť sa zaoberá všetkými požiadavkami, ktoré zvýšia podporu alebo údržbu
budovaného systému, vrátane kódovacích štandardov, menných konvencií, triedy knižníc
(class libraries), prístupu k údržbe a údržbu utilít (maintanance utilities).
Tu treba uviesť zoznam požiadaviek:
•

Požiadavka na podporu 1 – Opis požiadavky 1

•

Požiadavka na podporu 2 – Opis požiadavky 2

•

atď.
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3.6 Dizajnové
obmedzenia

Popis
Táto časť sa zaoberá akýmikoľvek dizajnovými obmedzeniami budovaného systému, ktoré
musia byť dodržané. Typickým príkladom sú softvérové jazyky, požiadavky na softvérový
proces, predpísané použitie vývojových nástrojov, obmedzenia architektúry a dizajnové
obmedzenia, existujúce komponenty, triedy knižníc a podobne.
Tu treba uviesť zoznam požiadaviek:

3.7 On-line
používateľská

•

Požiadavka na dizajnové obmedzenie 1 – Opis požiadavky 1

•

Požiadavka na dizajnové obmedzenie 2 – Opis požiadavky 2

•

atď.

Popisuje existujúce požiadavky pre on-line používateľskú dokumentáciu prípadne pre
systémovú podporu (help).

dokumentácia
a nápoveda
3.8 Existujúce
komponenty

Táto časť popisuje už existujúce komponenty, ktoré budú použité zo systémov, prípadné
licenčné a používateľské obmedzenia a ďalšie súvisiace štandardy pre kompatibilitu,
interoperabilitu alebo rozhrania.

3.9 Rozhrania

Táto časť definuje rozhrania, ktoré musia byť podporované aplikáciou. Mala by byť
dostatočne špecifická a obsahovať protokoly, porty, logické adresy a podobne a to tak, aby
vyvinutý softvér mohol byť na nich overený.

3.9.1 Používateľské
rozhranie
3.9.2 Hardvérové
rozhranie
3.9.3 Softvérové
rozhranie

Táto časť obsahuje popis používateľského rozhrania. Mala by byť dostatočne špecifická
a obsahovať popis používateľských obrazoviek, menu, spôsob ovládania a podobne.
Táto časť definuje všetky hardvérové rozhrania, ktoré majú byť podporované softvérom,
vrátane logickej štruktúru, fyzických adries, očakávaného správania a podobne.
Táto časť popisuje softvérové rozhrania pre ďalšie komponenty softvérového systému.
Takýmito komponentmi môžu byť už existujúce komponenty prípadne komponenty vyvíjané
v rámci iného projektu, s ktorými sa musí príslušná softvérová aplikácia integrovať.

3.9.4 Komunikačné
rozhranie
3.10 Licenčné
požiadavky
3.11 Legislatívne,
Autorské a ostatné
obmedzenia
3.12 Štandardy

Popíšu sa všetky komunikačné rozhrania s inými systémami alebo zariadeniami ako lokálne
siete alebo vzdialené sériové zariadenia (remote serial devices).
Definuje všetky licenčné požiadavky alebo iné užívateľské obmedzenia, ktoré sa budú
vzťahovať na softvér.
V tejto časti sú popísané všetky nevyhnutné legislatívne obmedzenia (legal disclaimers),
záruky (waranties), autorské práva, patenty, trademarky, logá a ostatné obmedzenia
súvisiace s duševným vlastníctvom.
V tejto časti budú popísané odkazy na príslušné štandardy, respektíve časti týchto
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Kapitola

Popis
štandardov, ktoré sa týkajú vyvíjaného softvéru. Príkladom sú legislatívne štandardy,
štandardy kvality, odvetvové štandardy pre použiteľnosť, interoperabilita a podobne. Pre
verejnú správu sa vyžaduje, aby štandardy boli v súlade s Výnosom Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy, prípadne spĺňali kritériá pre otvorené štandardy
definované v zmysle Európskeho rámca interoperability (EIF) verzie 1.0.

4. Podporné informácie

Podporné informácie uľahčujú použitie ŠPS. Tieto časti môžu zahŕňať use-case
dokumentáciu alebo prototypy používateľského rozhrania. V prípade, že prílohy sú súčasťou
ŠPS, je potrebné explicitne uviesť, či sa považujú za časť požiadaviek.

4.4

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

S procesom definovania predmetu zákazky neoddeliteľne súvisí stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
v zmysle § 5 zákona o VO. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje bez dane s pridanej hodnoty (DPH) a musí
vychádzať z ceny, za ktorú sa v danom čase obvykle na trhu predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet
zákazky.
V súvislosti so stanovením predpokladanej hodnoty zákazky sa odporúča, aby verejný obstarávateľ uskutočnil
prieskum trhu, t. j. aby buď interne alebo externe vypracoval analýzu dostupných softvérových riešení na trhu. Do
predpokladanej hodnoty zákazky je potrebné zahrnúť aj hodnoty opakovaných plnení zmluvy a všetky formy
opcií (ak sa predpokladajú) s pôvodným zmluvným partnerom. Preto je vhodné vypočítať predpokladanú
hodnotu zákazky kalkuláciou TCO na obdobie 4 rokov (viď kapitola 3.3).
Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb (v tomto prípade zákazky na obstaranie
softvéru na objednávku) je náročnejšie a zložitejšie ako stanovenie hodnoty zákazky na dodanie tovaru, keďže
táto musí zahŕňať celkové predpokladané náklady na obstaranie predmetu zákazky počas celej
predpokladanej doby plnenia (zahŕňajúcej všetky činnosti nevyhnutné vykonať za účelom odovzdania finálneho
produktu, ktorý bude v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky). Zároveň je potrebné uviesť, že predpokladaná
hodnota zákazky zahŕňa iba náklady súvisiace s predmetom zákazky počas doby plnenia zmluvy.
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5 STANOVENIE PODMIENOK ÚČASTI A VYHODNOCOVANIE
PONÚK
V tejto kapitole sú sumarizované spôsoby stanovenia podmienok účasti a vyhodnocovania ponúk. Pre ilustráciu
je uvedený modelový príklad vyhodnocovania ponúk.

5.1

Podmienky účasti na verejnej súťaži

Podmienky účasti definuje zákon o VO v § 26 až § 30. Podmienky účasti sa môžu týkať
•

osobného postavenia (taxatívne vymedzené v zákone o VO),

•

finančného a ekonomického postavenia,

•

technickej alebo odbornej spôsobilosti (taxatívne vymedzené v zákone o VO).

V tomto kontexte je veľmi dôležité rešpektovať zásadu nediskriminácie medzi rôznymi typmi
záujemcov/uchádzačov, najmä medzi poskytovateľmi otvoreného a proprietárneho softvéru. Osobitne sa to týka
požiadaviek na finančné a ekonomické postavenie uchádzačov. Softvér môže byť poskytovaný aj relatívne
malými, inovatívnymi spoločnosťami ponúkajúcimi softvér rovnakej kvality ako podstatne väčšie firmy.
Podmienky na finančné a ekonomické postavenie musia byť primerané predmetu zákazky1 a vytvárať podmienky
pre čestnú hospodársku súťaž. Hlavným odôvodnením pre stanovenie podmienok na finančné a ekonomické
postavenie je zabezpečiť, aby bol záujemca/uchádzač schopný poskytovať podporu softvéru počas jeho
používania.

5.2

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ pri stanovení kritérií na vyhodnotenie ponúk postupuje podľa § 35 zákona o VO.
Zákon o VO definuje 2 typy kritérií na vyhodnotenie ponúk:
a) najnižšia cena,
b) ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.

1

Článok 44 ods. 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES, § 32 ods. 6 zákona o VO
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5.2.1

Vyhodnotenie ponúk podľa najnižšej ceny

Kritérium „najnižšia cena“ je preferovaný spôsob vyhodnocovania ponúk. Pre účely VO softvéru sa pod najnižšou
cenou rozumie kalkulácia celkových nákladov na vlastníctvo softvéru v štruktúre definovanej v kapitole 3.3.

5.2.2

Vyhodnotenie ponúk podľa ekonomicky najvýhodnejšej ponuky

V prípade, ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ je
povinný, v závislosti od predmetu zákazky, stanoviť jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky a ich
relatívnu váhu.
Príklady hodnotiacich kritérií v prípade ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (tovary a služby) sú najmä (§ 35 ods.
3 zákona o VO): cena, technické vyhotovenie, funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky,
prevádzkové náklady, efektívnosť prevádzkových nákladov, pozáručný servis, technická pomoc a lehota dodania
tovaru.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, súťažných podkladoch prípadne vo výzve na predkladanie ponúk.
Ako kritéria na vyhodnotenie ponúk nie je možné stanoviť požiadavky určené na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcu/uchádzača, t. j. podmienky
účasti, ako napr. predchádzajúce odborné skúsenosti uchádzača, resp. experta nemôžu byť zároveň
vyhodnocované a bodované ako kritériá na vyhodnotenie ponúk vo fáze hodnotenia ponúk (§ 35 ods. 7).
Verejný obstarávateľ je povinný hodnotiť ponuky podľa kritérií na hodnotenie ponúk určených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Tieto nie je možné následne meniť.
Príkladmi hodnotiacich kritérií v prípade, keď obstarávam softvér, ktorý už existuje na trhu:
• Celkový počet inštalácii ponúkaného softvéru • Počet rokov softvéru na trhu (dospelosť produktu),
• Počet hotových rozhraní na aplikácie tretích strán (vymenovaných verejným obstarávateľom)
• Počet certifikátov na prostredie definované verejným obstarávateľom (systémový softvér, databáza, hardvér,
komunikačné protokoly atď.).
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5.3

Spôsob uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ zároveň v súťažných podkladoch uvedie spôsob uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk –
pravidlá na hodnotenie kritérií podľa § 34, ods. 9 zákona o VO. Na základe uplatnenia kritérií na vyhodnotenie
ponúk verejný obstarávateľ stanoví poradie ponúk.
V prípade, ak sú ponuky vyhodnocované na základe najnižšej ceny sa stanoví poradie ponúk od najnižšej ceny
po najvyššiu. V prípade, že hodnotenie ponúk prebieha na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný
obstarávateľ musí vypracovať model na vyhodnocovanie ponúk. Viď nasledujúca kapitola.

5.3.1

Popis modelu vyhodnocovania ponúk

V prípade ekonomicky najvýhodnejšej ponuky sa poradie stanoví podľa súčtu všetkých bodov pridelených
jednotlivým ponukám v rámci jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk. V zmysle zákona sa nesmú používať
zložité rovnice, napr. kvadratické, kubické a iné. V zmysle metodiky sa odporúča použiť ako jasné,
nediskriminačné a objektívne vyhodnotiteľné pravidlo na uplatnenie kritérií úmeru, t. j. postup, pri ktorom sa
jednotlivé návrhy na plnenie kritérií dávajú do pomeru s najlepšie hodnoteným návrhom v danom kritériu a
následne sa násobia váhou daného kritéria.
Verejný obstarávateľ používa dve hlavné kritériá hodnotenia, ku ktorým vypočítava bodové hodnoty:
•

C – Cena

•

FCH – Funkčná charakteristika (hodnotiace kritérium, ktoré si vybral verejný obstarávateľ a ktoré sa dá
vyčísliť)

Kritérium Cena (C):
ponuka s najnižšou číselnou hodnotou
Čiastkové body za C = ––––––––––––––––––––––––––––––– x váha kritéria C
vyhodnocovaná ponuka

Kritérium Funkčná charakteristika (FCH)
vyhodnocovaná ponuka
Čiastkové body za FCH = ––––––––––––––––––––––––––––––– x váha kritéria FCH
ponuka s najvyššou číselnou hodnotou
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Celkový počet bodov = Čiastkové body za C + Čiastkové body za FCH
Ako kritérium FCH možno použiť napr. parameter, ktorý nebol uvedený ako minimálna požiadavka na predmet
zákazky v rámci opisu predmetu zákazky, to znamená parameter, ktorý nebol vyhodnocovaný v rámci
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Je možné určiť aj parameter, pri ktorom sa budú
hodnotiť číselné hodnoty nad rámec požadovanej minimálnej špecifikácie. Príklady konkrétnych kritérií a ich
hodnotenia sú uvedené v nasledujúcej kapitole (Modelový príklad).
Aby sa predišlo situácii, kedy uchádzač v záujme získať čo najvyšší počet bodov za kritérium FCH navrhne
nereálny, resp. zbytočne vysoký návrh plnenia, môže verejný obstarávateľ stanoviť maximálny počet bodov,
ktorý bude uchádzačom za dané kritérium na vyhodnotenie ponúk udelený. Túto informáciu je potrebné jasne
uviesť v súťažných podkladoch.
V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k situácii, kedy na základe uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk bude
viacerým uchádzačom udelený rovnaký celkový počet bodov a nebude možné určiť úspešného uchádzača. Na
predídenie takej situácie sa odporúča v súťažných podkladoch uviesť pomocné rozhodujúce kritérium (1, resp.
2), na základe ktorého sa v prípade rovnosti bodov určí úspešný uchádzač.
Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, spôsob ich uplatnenia a stanovenie ich váh vychádza z opisu
predmetu zákazky, to znamená, že tieto činnosti sú špecifické a tým pádom jedinečné pre jednotlivé predmety
zákazky.
Zároveň je potrebné jednoznačne definovať vzťah kritérií na vyhodnotenie ponúk voči obchodným podmienkam
plnenia predmetu zákazky (zmluvy). Je potrebné zmluvne zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy na základe
tých parametrov, podľa ktorých bol vybraný úspešný uchádzač v rámci procesu VO.

5.3.2

Modelový príklad

Kritériami pre vyhodnotenie ponúk sú v tomto prípade cena (vypočítaná v zmysle TCO) a dospelosť produktu
(počet rokov produktu na trhu).
V našom modelovom prípade verejný obstarávateľ určil jednotlivým kritériám nasledovné váhy:
•

Kritérium 1 (ďalej aj K1): Cena = 60%

•

Kritérium 2: (ďalej aj K2): Dospelosť na trhu meraná počtom rokov produktu na trhu = 40% (maximálna
hodnota plnenia je 10 rokov)
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Ak niektorý z uchádzačov ponúkne plnenie vybraného kritériá nad rámec stanoveného rozsahu, verejný
obstarávateľ určí maximálnu hodnotu tohto plnenia. V prípade kritéria 2 je maximálne obdobie ohraničené na
desať rokov. To znamená, že uchádzač, ktorý preukáže napr. dvanásťročné pôsobenie svojho produktu na trhu
nezíska viac bodov ako ten, ktorý preukáže desaťročné pôsobenie. Zároveň verejný obstarávateľ určí, že
v prípade zhodnosti dosiahnutého počtu bodov u viacerých uchádzačov, bude rozhodujúcim (pomocným)
kritériom, na základe ktorého sa určí úspešný uchádzač, cena.
Do verejnej súťaže sa prihlásili dvaja uchádzači. Matematický vzorec na uplatnenie kritérií na vyhodnotenie
ponúk je uvedený v texte nižšie.
Návrhy na plnenie kritérií:
Ponuka uchádzača A:
K1 (Cena): 1 000 Eur
K2 (Dospelosť): 5 rokov
Ponuka uchádzača B:
K1 Cena: 1 500 Eur
K2 (Dospelosť): 12 rokov
Vyhodnotenie podľa návrhov na plnenie kritérií:
Ponuka uchádzača A:
K1 (A) 1000/1000 x 60 = 60 bodov
K2 (A) 5/10 x 40 = 20 bodov
Celkový počet bodov (A) = 80
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Ponuka uchádzača B:
K1 (B) 1000/1500 x 60 = 40 bodov
K2 (B) 10/10 x 40 = 40 bodov
Celkový počet bodov (B) = 80

Uchádzačovi B sa v súlade s maximálnou hodnotou plnenia kritéria 2 zaráta len 10 rokov (oproti deklarovaným
12 rokom).
Záver vyhodnotenia:
V tomto prípade došlo k rovnosti celkového počtu bodov dosiahnutých oboma uchádzačmi, preto sa úspešný
uchádzač stanoví podľa rozhodujúceho (pomocného) kritéria, za ktorý bola určená cena. Na základe toho sa za
úspešného uchádzača označí uchádzač A.
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6 ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIA
V tejto kapitole sú uvedené konkrétne odporúčania pre verejných obstarávateľov pri príprave verejného
obstarávania a následného uzatvárania zmlúv.

6.1

Odporúčania pre získanie a obstarávanie softvéru

6.1.1

Možnosti bezplatného získavania softvéru bez verejného obstarávania

Verejná správa by mala pred tým, ako pristúpi k VO využiť nižšie uvedené možnosti bezplatného získania
softvéru. Prioritne ide o softvér vo forme verejne dostupného freewaru alebo Open Source softvéru, softvér
vytvorený v rámci inej organizácie verejnej správy, alebo zistenie, či v rámci evidencie zakúpených licencií
existuje voľná licencia softvéru bez ďalších finančných nárokov. Ďalšími možným spôsobom je vývoj softvéru
vlastnými zamestnancami verejnej správy.
Verejná správa by mala zabezpečiť vzdelávanie svojich zamestnancov, aby boli pripravení aktívne využívať
otvorený softvér ako prispievatelia a aj ako užívatelia. Organizácie verejnej správy by si mali vymieňať
informácie, skúsenosti a znalosti o možnostiach bezplatného využívania softvéru. Taktiež by mali vzájomne
spolupracovať pri využívaní, zdieľaní a vytváraní otvoreného softvéru.

6.1.2

Získanie informácií o dostupných licenciách vo verejnej správe

Pri obstarávaní softvéru verejný obstarávateľ použije informácie o multilicenčných zmluvách a softvérových
licenciách, ktoré MF SR zverejňuje na svojich internetových stránkach.

6.1.3

Zdroje softvéru

Pri výbere proprietárneho softvéru je vhodné zistiť dostupné informácie o dodávateľovi a sieti poskytovateľov
podpory pre daný softvér. Pre open source softvér je proces zisťovania detailov podobný ako pre proprietárny
softvér, s tým rozdielom, že je užitočné komunikovať s komunitou zaoberajúcou sa konkrétnou open source
aplikáciou namiesto špecifického dodávateľa. Typické komunity pre otvorený softvér sú zložené z jednotlivcov,
firiem a ďalších inštitúcií (verejnej správy, univerzít) zaoberajúcich sa vývojom otvoreného softvéru, jeho
modifikáciou a podporou.
Na získavanie informácií o open source softvéri, resp. na získavanie samotného open source softvéru môže
verejná správa využiť rôzne zdroje. Medzi ne môžu patriť napr. OSOR (osor.eu), stránka Slovenskej informatickej
spoločnosti (http://standardy.informatika.sk), stránky konkrétnych open source softvérových projektov, príp.
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ďalšie, v budúcnosti vytvorené portály určené pre agregáciu softvéru vhodného pre verejnú správu a informácie
o ňom.
Open Source Observatory and Repository (OSOR) hosťuje komunity pre rôzne open source aplikácie, ktoré
sú relevantné pre verejný sektor v krajinách EÚ. Portál OSOR poskytuje široké možnosti pre lokalizáciu a prístup
k open source pre rôzne potreby verejného sektora.

6.1.4

Zabezpečenie podpory softvéru

Pri zabezpečovaní podpory softvéru by organizácia mala brať do úvahy aj možnosť vzdialenej podpory softvéru,
nakoľko nie vždy je potrebná geografická a fyzická dostupnosť ľudí poskytujúcich podporu k softvéru. Podporu
(vrátane školení, upgrade softvéru, modifikácií a pod.) je možné poskytovať aj vzdialenou správou softvéru
(vzdialeným prístupom a prostredníctvom rôznych iných komunikačných prostriedkov, ako napr.
videokonferencie, audiokonferencie a pod.). Pri zvažovaní vhodnej podpory by sa mali vyčísliť aj súvisiace
náklady (napr. cena za výjazdy alebo cena za software a komunikačné výdavky potrebné na vzdialenú podporu).

6.2

Odporúčania pre zmluvné vzťahy

V súlade so závermi Koncepcie, v obchodných podmienkach je potrebné jednoznačne definovať vlastnícky vzťah
verejného obstarávateľa, príp. viacerých verejných obstarávateľov (ak obstarávajú spoločne), k plneniu predmetu
zmluvy. Zároveň je potrebné stanoviť spôsob uzatvorenia zmluvného vzťahu v prípade skupiny dodávateľov, ako
aj s tým súvisiace zodpovednosti členov skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi (v prípade ak
jednotliví členovia skupiny dodávateľov sú zodpovední za jednotlivé časti (tovary), resp. fázy a činnosti (služby)
v rámci plnenia predmetu zmluvy.)

6.2.1

Obsah zmluvy

Pre všetky zmluvy, ktorých súčasťou je dodávka alebo vývoj softvéru, sa odporúča, aby zmluva obsahovala
nasledujúce časti :
•

reakčné časy SLA

•

záručný čas

•

klasifikácia defektov a ich odstránenie

•

eskalačné postupy a reakčné časy,

•

postupy na riešenie zmien,

•

akceptačné kritériá (automatická akceptácia),

•

platobné míľniky,

•

práva na dielo a zdrojový kód,

•

práva na použité patenty a duševné vlastníctvo,
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•

rozsah dodávanej dokumentácie

•

závislosti medzi projektmi

•

rozpis nákladov, aby boli jasne oddeliteľné náklady na licencie a implementáciu

6.2.2

Uzavretie zmluvy

V súlade s § 45 zákona o VO verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu s víťazom verejného
obstarávanie v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi
a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

6.2.3

Ukončenie zmluvy

V súlade s princípmi Koncepcie odporúčame:
P3. Pri obstarávaní softvéru na základe dlhodobého kontraktu je potrebné vyčísliť a zohľadniť náklady na
prípadné odstúpenie od používania licencie (po ukončení trvania kontraktu).
P4. Verejná správa všade tam, kde je to možné, sa vyvaruje tzv. uzamknutia sa prostredníctvom dlhodobého
kontraktu s jediným dodávateľom. Každá viacročná zmluva by mala obsahovať klauzulu o možnosti ukončenia
kontraktu bez penalizácie.

6.2.4

Práva k používaniu softvéru

Verejná správa pri obstarávaní softvéru požaduje také zmluvné podmienky, ktoré umožnia voľnú distribúciu
softvéru v rámci jednotlivých inštitúcií v rámci mulitlicenčných zmlúv. Softvér zostáva po jeho dodaní a akceptácii
vo vlastníctve inštitúcie, ktorá ho obstarala s možnosťou na jeho využívanie v ľubovoľnej inej inštitúcii verejnej
správy. Týka sa to nielen softvéru vytvoreného na objednávku, ale aj akýchkoľvek úprav (kastomizácií)
krabicového softvéru.
Pre softvér vytvorený na objednávku v rámci inštitúcií verejnej správy bude v súlade s princípmi pre obstarávanie
softvéru vychádzajúcich zo schválenej Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe
požadovaná dodávka vo forme Verejnej licencie Európskej únie (EUPL) všade tam, kde je to možné. Slovenská
verzia EUPL tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu. Akceptovateľné sú však aj licencie uvedené v Dodatku tejto
licencie a tiež všetky ďalšie typy licencií pre otvorený softvér schválené organizáciou Open Source Iniciative.
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7 PRÍLOHY
Príloha č. 1 k Príručke: Verejná licencia Európskej únie (EUPL)
Príloha č. 2 k Príručke: Príklad kalkulácie celkových nákladov na vlastníctvo softvéru (TCO)
Príloha č. 3 k Príručke: Priradenie princípov z Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe
k jednotlivým kapitolám
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