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Východiská
KRIS (Koncepcia rozvoja informačných systémov) úradu
2007 – 2008
mapovanie
vyhodnocovanie
možné riešenia ako...

Štúdia realizovateľnosti služieb verejného obstarávania
marec 2009
know-how firmy ADL
komplexný pohľad

Výzva na národný projekt
30. september 2009
kód: OPIS-2009/1.1/20-NP
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Východiská
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Predloženie žiadosti:
Schválenie žiadosti:
kód: OPIS-2009/1.1/20-NP

dňa 22. decembra 2009
dňa 21. apríla 2010

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. Z2111012001801
Poskytovateľ: Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OPIS,
Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský
orgán pre OPIS
Prijímateľ: Úrad pre verejné obstarávanie
Podpísanie zmluvy: dňa 14. júna 2010
Účinnosť zmluvy: dňa 16. júna 2010
Oprávnené obdobie: od 1. apríla 2010 do 31. marca 2012
Celkové oprávnené výdavky: 3 485 400 €
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Verejné obstarávanie
Hlavné aktivity
Informačné systémy pre zabezpečenie poskytovania elektronických služieb
Úradom pre verejné obstarávanie
Systém zberu údajov
IS centrálneho spracovania údajov
Publikačný portál
Spoločné podporné moduly
Spoločná infraštruktúra
Integrácia a zaistenie kompatibility

Podporné aktivity – projektové riadenie
Vypracovanie žiadosti o NFP v zmysle výzvy MF SR OPIS-2009/1.1./20-NP:
Elektronické služby verejného obstarávania
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní a zabezpečenie procesu verejného
obstarávania na predmet zákazky: Elektronické služby verejného obstarávania
Nastavenie pravidiel projektového riadenia
Podporné aktivity – publicita
Zabezpečenie publicity a informovanosti národného projektu Elektronické služby
verejného obstarávaní
Výroba a montáž reklamných tabúľ, publicita a informovanosť
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Riadenie národného projektu
Prípravná fáza
Júl 2010
ustanovenie riadiacich výborov (RV EVO, RV UVO), vrátane štatútov a rokovacích poriadkov
vymenovanie členov a predsedov RV
zriadenie projektových tímov

Inicializačná fáza
August 2010
vypracovanie a schválenie
úvodných správ k projektu (inicializačné dokumenty)
identifikácie hlavných aktivít a podrobných harmonogramov prác
identifikácie rizík a zmenové konania
komunikačných plánov

Realizačná fáza
September 2010 až jún 2011
workshopy s používateľmi systémov,
analytické práce na návrhoch riešení, ich pripomienkovanie a akceptácia
vypracovávanie a schvaľovanie priebežných správ o výsledkoch častí projektu
preberanie a testovanie dielčích častí projektu
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Ciele národného projektu
Rozšírenie, inovácia, vybudovanie nového plne integrovaného
informačného systému Zberu údajov na báze webových služieb a
systému Centrálneho spracovania údajov
Vybudovanie jednotného a vysoko dostupného Webového sídla
úradu/publikačného portálu úradu
Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie Informačného systému
Elektronického verejného obstarávania pre podporu všetkých postupov
a fáz zadávania zákazky, najmä fázy vyhodnocovania
Podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s verejným
obstarávaním
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Špecifické ciele projektu
Zavedenie možnosti podávania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní pre všetky typy
zákaziek a postupy obstarávania elektronickou formou,
Vytvoriť prepojenie informačného systému úradu na informačný systém publikačného úradu pre
zasielanie povinných oznámení publikačnému úradu do OJ EU,
Rozšírenie, inovácia, vybudovanie nového IS Centrálneho spracovania údajov (Zoznam podnikateľov,
Zoznam odborne spôsobilých osôb, Zoznam registrovaných osôb) s prepojením na príslušné registre
ÚPVS,
Zabezpečenie využívania spoločných modulov ÚPVS.
Zavedenie nových elektronických služieb v IS EVO pre vytvorenie zákazky s podporu všetkých
postupov (napr. podprahové postupy) a fáz verejného obstarávania (fáza vyhodnocovania –
komunikácia 1:1),
Rozšírenie IS EVO o samostatný modul eAukcia bez využitia predchádzajúcich fáz (návrh riešenia),
vytvorenie zjednodušenej eAukcie len na najnižšiu cenu,
Možnosť efektívneho vyhľadávania, schopnosť poskytovať vyššiu úroveň triedených informácií,
Dostupnosť pre slabozrakých a nevidiacich.
Zefektívnenie možnosti plošného prístupu do systému pre domácich aj zahraničných používateľov,
Vytvorenie kvalitného a bezpečného komunikačného rozhrania zavedením bezpečnostných
štandardov do všetkých systémov úradu ako aj štandardov pre vytváranie a zber oznámení verejným
obstarávateľom/obstarávateľom, výmenu dokladov, informácií a údajov v rámci komunikácie medzi
verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi, záujemcami/uchádzačmi a úradom.
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Hlavné aktivity národného projektu
Rozšírenie a inovovanie IS Zberu údajov
Rozšírenie a inovovanie IS Centrálneho spracovania údajov
Vybudovanie Publikačného portálu
Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie IS EVO
Vybudovanie spoločných podporných modulov
Nasadenie spoločnej infraštruktúry
Integrácia a zaistenie kompatibility
Procesná analýza požiadaviek a potrieb
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Služby elektronického verejného
obstarávania
Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line: 63
Rozšírenie a inovovanie IS Zberu údajov: 10
(napr. zber oznámení používaných vo VO, zber údajov do zoznamov, zber údajov pre registráciu
do systémov úradu, zber ostatných údajov

Rozšírenie a inovovanie IS Centrálneho spracovania údajov: 25
(napr. administrácia registra obstarávateľov, zoznamu podnikateľov, zoznamu OSO,
administrácia oznámení používaných vo VO, analytická činnosť a štatistické zisťovania)

Vybudovanie Publikačného portálu: 5
(napr. eVestník, informovanie sa o EVO, ÚVO)

Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie IS EVO: 21
(napr. vytvorenie zákazky, vyhodnocovanie súťaže – vysvetľovanie ponúk, zápisnice, eAukcia –
na najnižšiu cenu, archivácia, bezpečnosť informácií, informovanie sa o zákazkách, štatistické
prehľady)

Vybudovanie spoločných podporných modulov: 2
(napr. vytvorenie DMS, notifikačný modul)
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Prínosy
IS Zber údajov - bude poskytovať prostredníctvom inteligentných formulárov grafické webové
rozhranie prístupné autorizovaným používateľom s možnosťou ich pred vyplnenia
formulárov z údajov už uložených v systéme. Oznámenia, ktoré podliehajú povinnosti
zasielania publikačnému úradu EÚ budú odoslané prostredníctvom služby eSender
IS Centrálneho spracovania údajov - bude slúžiť ako komplexný systém pre podporu hlavných
(nosných) činností úradu, pre podporu administrácie registrov úradu a spracovania
údajov používaných vo verejnom obstarávaní, generovania reportov a štatistických
vyhodnocovaní podľa definovaných kritérií
IS EVO - bude poskytovať všetky typy postupov a fáz zadávania zákazky z hľadiska finančných
limitov vrátane vyhodnocovania ponúk a realizovanie eAukcie, pohodlnú prácu
s dokumentmi, bezpečnú a kvalitnú komunikáciu medzi verejnými
obstarávateľmi/obstarávateľmi a záujemcami/uchádzačmi
Publikačný portál - jednotné vysoko dostupné webové sídlo UVO s fultextovým
vyhľadávaním, dostupnosť pre slabozrakých s vysokou úrovňou triedených
informácií a jazykových mutácií

Zvýšenie
dostupnosti informácií o verejnom obstarávaní
komfortu využívaných služieb vo verejnom obstarávaní
sofistikovanosti a proaktívnosti služieb vo verejnom obstarávaní
bezpečnosti a spoľahlivosti
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Riziká
Legislatívne zmeny počas rozbehnutej implementácie IS
služieb, ---- doteraz dve 58 a 158
Zmena prioritizácie implementácie IS služieb --- e-aukcia
Dostupnosť zdrojov
Koordinácia prác s dodávateľmi IS tretích strán
Zosúladenie nasadzovania IS služieb s dodávateľmi v rámci
1. a 2. časti projektu
Obmedzenia nasadzovaní IS služieb do produkcie počas plnej
prevádzky IS UVO, IS EVO
Problémy vyplývajúce z oneskorenia realizácie UPVS
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Kontakty
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
www.uvo.gov.sk
Tel: 02/ 502 64 233
peter.susko@uvo.gov.sk
Odbor elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
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