ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Chlumeckého 2, P.O.BOX 57, 820 12 Bratislava 212

ZÁPISNICA
z priameho rokovacieho konania
obstarania podlimitnej zákazky
Úprava ekonomického informačného systému iSpin pre Úrad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky
v súlade s ustanoveniami § 101 v nadväznosti na splnenie podmienky § 58 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

Záujemca vyzvaný na priame rokovacie konanie:

Asseco Solutions, a.s.

Zverejnenie oznámenia o začatí priameho rokovacieho
konania ÚVO spôsobom podľa § 23 ods. 1 zákona:

10.07.2013

Miesto priameho rokovacieho konania:

Na rokovaní sa zúčastnili:
Za ÚGKK SR:

Za Asseco Solutions, a.s.:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
zasadačka úradu na 3. poschodí

Ing. Pavel Hajdin, OIBaKR
Ing. Peter Kraľovanský, OIBaKR
Ing. Miroslav Černý, OESM
Ing. Oľga Polášková. OESM

Ing. Milan Sapík

Predmet rokovania:
1.

Špecifikácia predmetu zákazky

analýza potrieb cieľového systému MV SR (dátové štruktúry)
vytvorenie Plánu projektu implementácie
naplnenie dátových štruktúr podľa požiadaviek správcu cieľového systému MV SR
poskytnutie súčinnosti pri tvorbe scenára prerušenia spracovania
poskytnutie súčinnosti pri testovaní dátových prenosov a potvrdení ich správnosti
poskytnutie súčinnosti na strane rezortu GKK pri spustení spracovania v cieľových
systémoch rezortu MV SR, súvisiace s delimitáciou z informačných systémov správ
katastrov do cieľového systému MV SR
- tvorba a úprava dokumentácie ( projektová, zmluvná, produktová, užívateľská)
-

Všetky body predmetu zákazky boli analyzované z hľadiska možností budúceho dodávateľa a
potrieb ÚGKK SR pre splnenie úloh súvisiacich s delimitáciou z informačných systémov správ
katastrov do cieľového systému MV SR. Dohodnuté špecifikácie budú uvedené v zmluve.

2.

Harmonogram projektu

Fáza A – 1 Plán projektu implementácie predmetu obstarávania (delimitácia)
Termín: do 31.8.2013
-

analýza potreby cieľového systému MV SR (dátové štruktúry)
vytvorenie Plánu projektu implementácie
projektová činnosť pre naplnenie legislatívnej povinnosti predovšetkým v zmysle zákona.
č. 546/2000 Z. z., zákona. č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre IS VS a zákona
č. 382/2011 Z .z.

Fáza A -2 Export dát zanikajúcich rozpočtových organizácií
A-2.1 - Export dát a štruktúry

-

export dát majetku zanikajúcich rozpočtových organizácií zo súčasného informačného
systému (SPIN) do požadovanej štruktúry
štruktúry budú popísané v následných dokumentoch (Vzory migračných štruktúr)
uvedených v URL - link: http://www.minv.sk/?vzory-migracnych-struktur
Termín: do 01.10.2013

-

postup na vypracovanie Migračnej štruktúry dát
migračná štruktúra dát pre hnuteľný majetok
migračná štruktúra dát pre nehnuteľný majetok

A-2.2 - Práce súvisiace s nastavením prevodových mostíkov medzi číselníkmi v súčasnom

systéme iSPIN a vzorovými číselníkmi v cieľovom systéme MV SR.
Termín: do 31.07.2013
A-2.3 - Zabezpečenie súladu dát po migrácií s dátami z pôvodného ekonomického informačného

systému SPIN, po importe a udelení prístupových práv do migračného klienta v SAP
MV SR.
Termín: do 31.08.2013
A-2.4 - Udržiavanie importovaných dát do migračného klienta v SAP MV SR podvojne, s

dátami z pôvodného ekonomického informačného systému SPIN.
Termín: do 30.09.2013
A-2.5 - Export dát z HR zanikajúcich rozpočtových organizácií zo súčasného ekonomického

informačného systému SPIN, do požadovanej štruktúry. Štruktúry sú popísané v
dokumente: „Cieľový koncept – Migrácia HR dát z 5.06.2013 pre projekt Integrovaný
informačný systém pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – ESO“
Termín: do 01.10.2013
Fáza C –1 Postimplementačná podpora realizovaných projektov
-

Podpora prevádzky dodaného diela činnosťami konzultantov, metodikov a analytikov.
Termín: od 1.10.2013 do 31.12.2013
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3.

Cena podľa dohodnutého harmonogramu

Fáza

dohodnuté ceny vychádzajú z prílohy (cenníka) k zmluve č. SPIN-3-2009-036
detail ceny pre fázu A – 2, ktorá má 5 častí je podrobne špecifikovaný v zmluve
Názov

Cena bez DPH

Cena vrátane DPH

A-1

Plán projektu implementácie predmetu obstarania
(delimitácia)

11 000,00 €

13 200,00 €

A-2

Export dát zanikajúcich rozpočtových organizácií

47 700,00 €

57 240,00 €

2 400,00 €

2 880,00 €

61 100,00 €

73 320,00 €

(cena po zľave 10 %)

C-1

Postimplementačná podpora realizovaných projektov

spolu
4.

Ostatné

-

5.

technické záležitosti migrácie dát budú riešiť priamo konzultanti dodávateľa systému pre
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a MV SR,
metodické usmernenie správ katastra zabezpečí Úrad geodézie, kartografie a katastra SR,
pričom za oblasť majetku objednávateľ určí kontaktnú osobu.

Predpokladané výstupy projektu

1. Výstupy projektového riadenia – projektová dokumentácia.
2. Analýza dátových formulárov cieľového systému a príprava zadania pre migráciu dát
(validáciu, konsolidáciu a konverziu dát).
3. Testovacie zostavy na porovnanie a odsúhlasenie relevantných dát v zdrojových systémoch
a migrovaných dát v cieľovom systéme.
4. Vyplnené dátové štruktúry podľa požiadaviek cieľového systému.
5. Akceptačný protokol odovzdania dát do správy cieľového systému.
6.

Odovzdanie požadovaných dokladov

Na predmetnom rokovaní zástupca vyzvaného uchádzača predložil tieto doklady:
1. Výpis z obchodného (doklad o oprávnení poskytovať služby v zmysle špecifikovaného
predmetu zákazky) (Príloha 1)
2. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov (Príloha 2)
3. Čestné prehlásenie o autorskom práve na poskytovanú službu (Príloha 3)
4. Čestné prehlásenie o skutočnosti, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní zo dňa 6.mája 2013. [v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní], a čestné vyhlásenie ohľadom prepojenia akcionárov s podielom viac ako 34%
a zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha 4)
5. Písomné splnomocnenie spoločnosti Asseco Solutions, a.s. na zastupovanie v tomto
rokovacom konaní (Príloha 5)
6. Návrh Zmluvy o dielo (pripomienkové konanie), (Príloha 6)
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7.

Predpokladaný harmonogram v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“
09.07.2013

Výzva na rokovanie [§ 101 ods. 1 v nadväznosti na 58 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní]

10.07.2013

Odoslanie „Oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania ÚVO
spôsobom podľa § 23 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (§ 101 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní) – najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy

11.07.2013

Rokovanie – dohodnutie rozsahu, ceny a termínov zákazky (podľa odoslanej
výzvy)

25.07.2013

Termín uzavretia zmluvy podľa § 101 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
– najskôr 14 dní po odoslaní oznámenia o začatí priameho rokovacieho
konania

8.

Súhlas so zápisnicou potvrdzujú zúčastnení svojimi podpismi:

1.

Ing. Pavel Hajdin

podpísaný

OIBKR
2.

Ing. Oľga Polášková

podpísaná

OESM
3.

Ing. Miroslav Černý

podpísaný

OESM
4.

Ing. Peter Kraľovanský

podpísaný

OIBKR

5.

Ing. Milan Sapík

podpísaný

Asseco Solutions, a.s.

V Bratislave 11.07.2013

Zapísala: Ing. Oľga Polášková
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