Dobrý deň,
na základe Zákona č. 343/2015 Z.z. zasielame Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov projektu
„Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce“ a zároveň žiadame o predĺženie lehoty na
predkladanie ponúk, vzhľadom na objem otázok, ktoré potrebujeme mať zodpovedané pre
kvalifikované spracovanie ponuky.
Odpoveď:
Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená oproti pôvodnému termínu do 10.12.2021 a dňa
6.12.2021 opäť predlžená do 16.12.2021.

1. Vo vzťahu k IoT zariadeniam a ich súvisiacim službám, ktoré majú poskytovať údaje
o udalostiach a byť dodané v súvisiacej dodávke v rámci projektu "Moderné technológie - SMART
CITY - Mesto Michalovce“ nie je jasné, akým spôsobom bude dodávateľ IoT zariadení
nainštalovaných na vozidle (t.j. RFID čítačky, vážiace systémy, kamery) spracovávať
a vyhodnocovať raw údaje. Pre fungovanie celého systému je potrebné identifikovať udalosti
(napr. výsyp nádoby, porušenie priestupku) na základe raw údajov z IoT zariadenia tretích strán,
ktoré nie sú predmetom tohto verejného obstarávania, ale majú byť priamo napojené na
centrálnu platformu protokolom MQTT. V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame vysvetliť, kto
spracuje a akým spôsobom sa do centrálnej platformy dostanú informácie o týchto udalostiach
(napr. vysypania zbernej nádoby).
Odpoveď:
Tak ako je uvedené v súťažných podkladoch - vysýpanie inicializuje transakciu s údajmi
„- Udalosť vysypania zbernej nádoby – zaevidovať ako transakciu s ID nádoby, váhy, kategórie, časovej
značky, ID vozidla, GPS pozície, RFID dáta, sériové číslo váhy, parametre váženia, ID fotografií, ID
krátkeho videa, stav vyspania, chybový kód (poškodená nádoba, nesprávny druh odpadu,
- Udalosť znemožnenia prístupu k nádobe – ako špecializované nastavenie Transakcie vysypania
Neprístupná oblasť – ako špecializované nastavenie Transakcie vysypania“
Táto transakcia bude zaslaná na API webové rozhranie platformy zo systému zberného vozidla odpadu.

2. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ - Technické požiadavky sa
uvádza požiadavka: „Systém musí obsahovať užívateľské prostredie pre nastavovanie výsledných
stránok webového zobrazenia pre privátnu zónu občana aj pre jednotlivé role v správe
pripojených agend. Toto prostredie musí mať možnosť ukladať informácie pre stránky/šablóny v
definovanom poradí na jednotlivých stránkach/šablónach pre dané role a aj navigáciu medzi
stránkami a ich obsahom, tak aby tieto nastavenia mohol samostatne nastavovať zaškolený
pracovník Mesta.“ Takto definovaná požiadavka je nejasná a evokuje dodanie robustného
riešenia, kde má užívateľ možnosť flexibilne a dynamicky meniť vizuál a obsah aplikácie. Za
zmysluplné sa javí, aby dodávané riešenie malo prostredie pre administrátora, kde by vedel
priradzovať jednotlivé role. Taktiež by admin rozhranie mohlo slúžiť pre správu a definovanie
vybraných informácií, ktoré majú byť zobrazené v mobilnej aplikácii (napr. o triedení odpadu)
a to aj vo väzba na jednotlivé role. V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame vysvetliť, či
užívateľským prostredím pre nastavovanie výsledných stránok sa myslí prostredie pre
administrátora pre správu rolí a vybraného obsahu pre mobilnú aplikáciu.
Odpoveď:

Verejný obstarávateľ formuloval požiadavku na nové riešenie tak ako je uvedené vo Vašej otázke, nemá
ambíciu ale posudzovať, čo sa jednotlivým uchádzačom javí ako zmysluplné resp. či riešenie má alebo
nemá byť robustné, ale očakáva od uchádzača, že bude akceptovať podmienky definované Verejným
obstarávateľom a náklady na dielo zohľadní so svojom návrhu.

3. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ sa uvádza, že k priraďovaniu
transakcií (t.j. výsypov) k správnemu stojisku a k osobám má dochádzať v centrálnom systéme
evidencie Poplatkov. Následne má tieto informácie posielať centrálny systém evidencie
Poplatkov formou webových služieb do SMART CITY Platformy, ktorá na ich základe bude
zobrazovať príslušné údaje jednotlivým subjektom v mobilnej aplikácii. Takáto požiadavka sa
nezdá byť efektívna, pretože okrem osôb a stojísk je potrebné evidovať aj súvisiace
nehnuteľnosti, nádoby a všetky subjekty (fyzické aj právnické osoby). Efektívnejšie sa javí byť, aby
priradzovanie prebehalo v SMART CITY Platforme, pričom vzájomný vzťah Platformy
a centrálneho systému evidencie poplatkov by bol nasledovný:
•

Centrálny systém evidencie poplatkov by smart platforme poskytoval aktualizáciu informácií
o subjektoch / poplatníkoch, nehnuteľnostiach, odpadových nádobách a rozhodnutiach
(platobných výmeroch).

•

Smart platforma by centrálnemu systému evidencie poplatkov poskytovala aktualizáciu
údajov o odpadových nádobách (adresa stojiska odpadovej nádoby a poloha) a údaje
o počte výsypov jednotlivých odpadových nádob.

V nadväznosti na vyššie uvedené, požadujeme vysvetliť, či obstarávateľ požaduje funkčnosť
evidencie a priradzovania subjektov, nádob, RFID tagov a nehnuteľností v obstarávanom
systéme?
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ bude evidovať RFID a súviacie informácie v centrálnom systéme a nepožaduje túto
funkcionalitu.

4. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ - Technické požiadavky sa
uvádza požiadavka: „Systém musí obsahovať užívateľské prostredie pre nastavovanie výsledných
stránok webového zobrazenia pre privátnu zónu občana aj pre jednotlivé role v správe
pripojených agend. Toto prostredie musí mať možnosť ukladať informácie pre stránky/šablóny v
definovanom poradí na jednotlivých stránkach/šablónach pre dané role a aj navigáciu medzi
stránkami a ich obsahom, tak aby tieto nastavenia mohol samostatne nastavovať zaškolený
pracovník Mesta.“ Žiadame vysvetliť, čo je webové zobrazenie pre privátnu zónu občana a či sa
požaduje dodať, pretože architektúra riešenia ani podrobné požiadavky takýto komponent
neuvádzajú.
Odpoveď:
Webovým zobrazením máme na mysli prístup a zobrazenie cez webový prehliadač. Webové zobrazenie
pre privátnu zónu občana je zobrazenie definovaných informácií súvisiacich s občanom a ním
konzumovaných služieb mesta (napr odvoz a likvidácia odpadu) pomocou webového prehliadača s
prihlásením sa s identitou občana, tak ako bolo už konštatované v predošlých odpovediach.

5. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ - Funkcionalita pre management
zberu a likvidácie odpadu je uvedená požiadavka: „..Každý takýto "manuálny" vstup do systému

musí byť označený kto informáciu zadal a s časovou pečiatkou. Táto informácia musí byť
užívateľsky ľahko zobraziteľná tak aby ju mohol vidieť vo svojej privátnej zóne aj občan...“
V rámci podrobných požiadaviek na mobilnú aplikáciu sa neuvádza zobrazovanie informácií
o vývozoch jednotlivých registrovaných poplatníkov a ani o označení „manuálnych" úprav
jednotlivých udalostí. V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame vysvetliť, či namiesto privátnej
zóny sa jedná o mobilnú aplikáciu.
Odpoveď:
Tak ako je uvedené v odpovedi na otázku č 4. Ide o webové rozhranie a webové zobrazenie privátnej
zóny občana.
Pre manuálny vstup ide napríklad o situáciu, keď z technických dôvodov nebola zaregistrovaná udalosť
vysypávania odpadkovej nádoby a poverená osoba objednávateľa musí uvedenú transakciu vytvoriť
pomocou preddefinovaného formulára ako náhradné riešenie. Pôjde o manuálny vstup do systému a je
potrebné registrovať kto a kedy tento vstup vykonal. Tieto je potrebné zobraziť aj v mobilnej aplikácii,
samozrejme bez zobrazenia informácie, že ide o manuálne zadanie. Ak by sa však Verejný obstarávateľ
rozhodol, že tieto informácie bude publikovať, tak to na základe odpovedí napr. k otázke č. 2 bude
vedieť aj samostatne nastaviť na úrovni správcu systému.

6. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ - Funkcionalita pre management
zberu a likvidácie odpadu sa v rámci podrobných požiadaviek na mobilnú aplikáciu neuvádza
zobrazovanie priradených fotografií a videí. Žiadame vysvetliť, či obstarávateľ požaduje, aby
mobilná aplikácia vedela zobraziť priradené fotografie a videá.
Odpoveď:
Áno, verejný obstarávateľ požaduje zobraziť v mobilnej aplikácii aj fotografie, prípadne videá,
priradené k danej transakcii vysypávania.

7. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ je uvedená požiadavka: „Systém
musí generovať a rozosielať PUSH notifikácie registrovaným užívateľom podľa ich akceptácie
a nastavení.“ Žiadame vysvetliť, aké notifikácie a na základe čoho ich má systém generovať.

Odpoveď:
Tak ako je opísané v texte, bude sa zasielať informácia o budúcom vývoze, informácia o zbere
nadrozmerného odpadu, presune termínu zvozu a podobne. Ďalším príkladom notifikácie môže byť
prekročenie hodnôt vo vybranej lokalite pri sledovaní stavu ovzdušia a táto notifikácia sa zobrazí
odpovedajúcim užívateľom podľa jej akceptácie a podobne.

8. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ - Mobilná aplikácia žiadame
vysvetliť, aký je rozdiel medzi požiadavkou „možnosť fotografie“ a „možnosť zachytenia
fotografie zlého/poruchového stavu zariadenia, priestranstva, objektov v správe mesta a
odoslanie do platformy pre zdokumentovanie“

Odpoveď:
Možnosť fotografie a možnosť zachytenia fotografie zlého/poruchového stavu sa nelíšia svojou
podstatou. Ich rozdiel môže byť len kontextový podľa toho akým zariadením sa vykonáva, lebo je

predpoklad automatizovaného rozoznávania zlého/poruchového stavu zariadenia a ak bude takéto
zistené s dostatočnou pravdepodobnosťou má byť fotografia odoslaná a zaevidovaná do platformy pre
zdokumentovanie. Pri chybových stavoch bude toto nahratie zabezpečené na aplikačnej časti systému
na vozidle, resp. pasportizačným zariadením s automatickou detekciou, prípadne kombináciou
označenia tohto stavu tlačidlom na vozidle (čo nie je predmetom toho obstarávania).

9. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ - Mobilná aplikácia žiadame
špecifikovať a vysvetliť požiadavku „možnosť pridania metadát popisujúcirch stav“. K čomu
pridať, akých metadát a popisujúcich stav čoho?

Odpoveď:
Tak ako je uvedené ide o zdokumentovanie stavu zariadenia, priestranstva a objektov v správe
mesta. Možnosť pridania metadát sa vzťahuje k požiadavke verejného obstarávateľa o
zdokumentovanie stavu zariadenia opisom prípadne výberom z možností napr: dobrý, vyhovujúci,
nevyhovujúci, havarijný, a podobne. Platforma je platformou aj pre automatickú pasportizáciu
objektov v správe mesta, kde toto vyhodnotenie bude riešiť algoritmus inštalovaný na vozidlách.

10. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ - Mobilná aplikácia žiadame
vysvetliť čo znamenajú požiadavky: „kontrolný zoznam a bodový návod pre vyplnenie dát“,
„kontrolný zoznam pre údržbu“ a „krokový návod zdokumentovania pre poisťovňu.“

Odpoveď:
Kontrolný zoznam je mienený zoznam otázok na ktoré odpovedá zodpovedná osoba v poradí ako sa
zobrazujú jedna po druhej. Bodový návod je usporiadaný zoznam bodov v ktorých je opísaný pracovný
postup, ktorý je potrebný vykonať v poradí bod po bode ako je uvedené v bodoch návodu a k jednotlivým
bodom je možné požadovať potvrdenie vykonania daného úkonu alebo vyplniť požadované informácie
napríklad výška hladiny je: ……….. . Kontrolný zoznam pre údržbu je zoznam krokov ktoré má vykonať
údržba pri určitom výkone svojej údržbárskej činnosti. Krokový návod zdokumentovania pre poisťovňu
je usporiadaný zoznam bodov ktoré je potrebné jednotlivo vykonať pre kompetentné zachytenie
poistnej udalosti.

11. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ - Mobilná aplikácia žiadame
vysvetliť požiadavku „Aplikácia poskytne informácie z monitorovania ovzdušia a iných IoT
zariadení pripojených do Cloud platformy.“ Aké informácie a v akom rozsahu z monitorovania
ovzdušia má poskytovať aplikácia?

Odpoveď:
Obstarávaná platforma má byť platformou pre IoT a to znamená, že obstarávateľ požaduje aby vedela
pripojiť rôzne IoT zariadenia v neposlednom rade aj zbierať a poskytovať informácie o kvalite ovzdušia
z meracích staníc. Mobilná aplikácia má vedieť tieto informácie zobrazovať pracovníkom mesta a aj
občanom tak, aby si mohli tieto informácie prezerať podľa svojho uváženia voľbou v aplikácii. Aplikácia
bude informácie zobrazovať v rozsahu možností staníc monitorovania ovzdušia a samozrejme tiež
formou zrozumiteľnou pre občanov. Občania si budú môcť zvoliť zasielanie PUSH notifikácii na
zobrazovanie uvedených informácii. Verejný obstarávateľ uvažuje . Iné IoT zariadenia v budúcnosti,

samozrejme podmienkou bude, aby tieto zariadenia mali technické možnosti integrácie na služby
poskytované SMART City platformou.

12. V časti „Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ - Mobilná aplikácia
žiadame vysvetliť požiadavku „Aplikácia poskytne informácie z monitorovania ovzdušia a iných
IoT zariadení pripojených do Cloud platformy.“ Aké informácie a z akých iných IoT zariadení
pripojených do Cloud platformy má mobilná aplikácia poskytovať?

Odpoveď:
Obstarávaná platforma má byť platformou pre IoT a to znamená, že obstarávateľ požaduje aby
vedela pripojiť rôzne IoT zariadenia v neposlednom rade aj zbierať a poskytovať informácie o kvalite
ovzdušia z meracích staníc. Mobilná aplikácia má vedieť tieto informácie zobrazovať pracovníkom
mesta a aj občanom tak aby si mohli tieto prezerať podľa svojho uváženia voľbou v aplikácii.
Informácie ktoré bude zobrazovať aplikácia v rozsahu možností staníc monitorovania ovzdušia a
samozrejme tiež ich zrozumiteľnosťou pre občanov. Občania budú môcť sa na tieto rovnako
registrovať aj prostredníctvom PUSH notifikácii. Obstarávateľ taktiež požaduje aby takto mohli byť
prezentované aj iné IoT zariadenia prípadne informácie.

13. Spôsob dodania
V oznámení o VO je uvedený stručný opis predmetu zákazky takto:
Verejný obstarávateľ požaduje komplexnú dodávku riešenia centrálneho systému Smart City
(Smart platformy), riešeného prostredníctvom cloud platformy. Cieľom je poskytnutie
integrovaného systémového cloudového riešenia na pripojenie IoT zariadení a tiež riešení
dodaných pri nasadzovaní moderných technológií. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je
uvedené v súťažných podkladoch v časti "B.1 – Opis predmetu zákazky"
V časti B.1 – Opis predmetu zákazky je v kapitole „Základná charakteristika“ uvedené:
Verejný́ obstarávateľ̌ požaduje komplexnú dodávku riešenia centrálneho systému Smart City
(Smart platformy), riešeného prostredníctvom cloud platformy. Cieľom je poskytnutie
integrovaného systémového cloudového riešenia na pripojenie IoT zariadení a tiež riešení
dodaných pri nasadzovaní moderných technológií.
Verejný obstarávateľ v dokumente „B_1 Opis predmetu zákazky“ na strane 4 v tabuľke „Podrobné
požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT“ v oblasti „Základná funkcionalita“ uvádza: „Riešenie je
prevádzkované na platforme dodávateľa a poskytované ako služba. Riešenie platformy je Muti
tenant “

V prílohe č. 2 – Zmluva o dielo je v článku 7 uvedené:
„7.1. Dielo je spoločným dielom Zhotoviteľa a Objednávateľa.
7.2. Objednávateľ sa spolu so Zhotoviteľom stávajú autormi Diela vytvoreného na základe tejto
Zmluvy, vrátane projektovej a užívateľskej dokumentácie a ostatných predmetov tvoriacich
súčasť Diela.
7.3. Zhotoviteľ je ako autor Diela oprávnený softvér, procesy, pomôcky a materiály vyvinuté v
súvislosti s plnením Zmluvy použiť k reklamným účelom, pri seminároch, ani pri podobných.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri konaní podľa prvej vety bude postupovať tak, aby nezasahoval do
výkonu výhradných osobnostných a majetkových práv Objednávateľa.
7.4. Zhotoviteľ je pred podpisom akceptačného alebo preberacieho protokolu povinný dodať
Objednávateľovi na základe jeho žiadosti najaktuálnejšiu verziu zdrojových kódov a dátového
modulu diela, s tým, že Objednávateľ bude oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a vecného
obmedzenia použiť (vrátane možnosti ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov úpravy).
7.5. Práva na duševné vlastníctvo priznané Zhotoviteľovi alebo vzťahujúce sa na sprievodnú
dokumentáciu, pre ktorú má Objednávateľ poskytnuté právo na užívanie, sa poskytuje vo forme
bezplatnej, nevýhradnej licencie s trvalou platnosťou pre celý svet.
7.6. Výhradné majetkové práva k Dielu patria Objednávateľovi ako osobe, ktorá iniciovala
vytvorenie Diela a usmerňovala a zabezpečovala proces jeho vytvorenia. Všetky dokumenty
vrátane informácií, údajov, programov kontrol, pracovných dokumentov, diagnostických
modelov, metodológie, správ, špecifikácií alebo podobných dokumentov vypracovaných alebo
používaných za týmto účelom sú vlastníctvom Objednávateľa.“

Na základe vyššie uvedených textov sa nám opis predmetu zákazky javí ako nejednoznačný
z hľadiska vykladania pojmov „cloud platforma,“ „integrované systémové cloudové riešenie.“
Za „cloudovú platformu“ je obvykle považovaná buď platforma určená na poskytovanie
cloudových služieb, alebo platforma poskytovaná formou služby (Platform as a service – PaaS).
Z výrazu „integrované systémové cloudové riešenie“ nie je jasný vzťah riešenia ku cloudu, či má
slúžiť na poskytovanie cloudových služieb, alebo má ísť o riešenie bežiace v cloude, teda
vytvorené na báze cloudových služieb.
Požiadavka „Riešenie je prevádzkované na platforme dodávateľa a poskytované ako služba.
Riešenie platformy je Muti tenant “ korešponduje s modelom poskytovania riešenia ako cloudovej
služby na báze multitenantného riešenia vlastneného a prevádzkovaného dodávateľom.
Vyššie uvedený obsah článku 7 prílohy č. 2 Zmluva o dielo zodpovedá dodávke softvéru na
zákazku, v rámci ktorého dodávateľ požaduje aj odovzdanie zdrojových kódov, čo je pre
poskytovateľa cloudovej služby neprijateľná požiadavka. Tento článok je v priamom rozpore
s požadovaným spôsobom poskytovania „ako služba.“
Žiadame preto jasne a jednoznačne vysvetliť, aký spôsob dodania je požadovaný. Zvlášť prosíme
jasne špecifikovať:
či ide o dodanie softvéru na zákazku a ak áno,
či má tento softvér bežať v infraštruktúre dodávateľa
a vysvetliť čo má byť dodané „ako služba,“ keď ide o softvér na zákazku.
či ide o dodanie platformy, prostredníctvom ktorej zamýšľa Verejný obstarávateľ poskytovať
cloudové služby iným subjektom (z hľadiska cloudového riešenia „tenantom“).
či ide o poskytovanie cloudovej služby zo strany dodávateľa s možnosťami požadovaných
prispôsobení podľa požiadaviek Verejného obstarávateľa a poskytovaním „ako služba.“ Ak áno,
žiadame o úpravu Zmluvy, najmä znenia článku 7 Zmluvy, ktorý je v rozpore s uvedeným
spôsobom dodania predmetu zákazky.

Odpoveď:

V nadväznosti na predloženú žiadosť o vysvetlenie jednotlivých náležitostí Zmluvy o dielo si dovoľujeme
uviesť nasledovné:
Predložená Zmluva o dielo vyjadruje požiadavky Objednávateľa na dodanie predmetného Diela, ktorá
zahŕňa požiadavku odovzdania zdrojových kódov. Skutočnosť, že Dodávateľ má v záujme použiť na
zhotovenie Diela časti diel, ktoré sú šírené nevýhradnou licenciou, resp. dodanie zdrojových kódov nie
je uskutočniteľné, je plne na rozhodnutí Dodávateľa.
K položeným otázkam:
1. či ide o dodanie softvéru na zákazku - z uvedenej otázky možno predpokladať žiadosť o informáciu,
či ide o zmluvný vzťah, v rámci ktorého sa aplikuje osobitný režim tvorby tzv. diela na objednávku v
zmysle § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Autorský
zákon"). Na predmetnú otázku je nutné uviesť zápornú odpoveď, ktorú vo svojej podstate preukazuje
prvé navrhované ustanovenie čl. 7, ktoré ustanovuje režim tzv. spoločného diela ako osobitný režim
tvorby v zmysle § 92 Autorského zákona. Z povahy veci je tak vylúčené, aby sa na jeden zmluvný vzťah
aplikovali dva rôzne osobitné režimy tvorby podľa Autorského zákona.
2. či má tento softvér bežať v infraštruktúre dodávateľa - aj napriek skutočnosti, že bola uvedená
otázka naviazaná na kladnú odpoveď k otázke č.1 si dovoľujeme uviesť, že z hľadiska diskusie o
spornosti čl. 7, teda predloženia zdrojových kódov je irelevantné, či bude Dielo "bežať" na infraštruktúre
dodávateľa. Čl. 7 je formulovaný Objednávateľom tak, aby ošetril ochranu Diela ako diela chráneného
autorským právom, teda počítačový program/software. To, na akej infraštruktúre, teda na akom
hardware bude umiestnený nemá z tohto hľadiska relevanciu. Analogicky možno odkázať na § 33
Autorského zákona ako na vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, čím v zmysle predmetného
ustanovenia nie je dotknuté autorské právo.
Predmetom zákazky je poskytnutie integrovaného systémového cloudového riešenia na pripojenie IoT
zariadení a tiež riešení dodaných pri nasadzovaní moderných technológií. Verejný obstarávateľ má v
úmysle vybudovanie centrálneho riešenia pre SMART CITY a IoT zariadania integrovaného na súčasne
prevádzkované centrálne aplikácie a služby a túto novú platformu, ktorá bude výsledkom verejného
obstarávania, bude prevádzkovať ako "cloud ready" riešenie, súčasne platforma poskytne rozhrania
pre integráciu v budúcnosti prípadne pripájaných ďalších IoT zariadení.
Pojmom služba je v kontexte predmetu zákazky chápaná samotná prevádzka diela po dobu 5 rokov,
ktorá má byť uchádzačom samostatne kalkulovaná a náklady na túto službu zahrnie do poľa „Ročná
SLA podpora“ v rámci prílohy Návrh na plnenie kritéria.
Verejný obstarávateľ plánuje časti diela sprístupňovať subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce (Technické a záhradnícke služby Mesta Michalovce, Mestská polícia) ktoré budú
zabezpečovať príslušné oblasti (odpad, správu majetku, priestupky,...)

14. Podmienky účasti – obsah zoznamu poskytnutých služieb
V rámci podmienok účasti sa požaduje zoznam poskytnutých služieb, ktorý odkazuje na rozsah
služieb uvedených v opise predmetu zákazky. Tejto formulácii rozumieme tak, že Verejný
obstarávateľ požaduje referenciu na úplne rovnaké riešenie, ako je opísané v opise predmetu
zákazky.
V nasledujúcich odstavcoch však Verejný obstarávateľ pripúšťa preukázanie spôsobilosti
viacerými plneniami, pričom vymenúva služby, ktoré musia byť zrejmé.
Žiadame o vysvetlenie, či v prípade jedného referenčného plnenia stačí pokrytie služieb
v rozsahu, ktorý je uvedený pre prípad pokrytia referencie viacerými plneniami.

Ďalej žiadame o vysvetlenie, prečo je prípustná „inštalácia a prevádzka video HW,“ keď HW
a jeho inštalácia nie sú predmetom tohto verejného obstarávania, prípadne o vypustenie tejto
funkcionality zo zoznamu funkcionalít na preukázanie.

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ požaduje v prípade jedného referenčného plnenia pokrytie všetkých požiadaviek
v tomto referenčnom plnení.
Inštalácia a prevádzka video HW je prípustná z dôvodu poskytnutia SW, alebo služby k
videotechnológiám, keďže ide o preukázanie spôsobilosti k videotechnológiám a odpovedajúcim SW
dielam.

15. Podmienky účasti – referenčné listy k zoznamu poskytnutých služieb
Verejný obstarávateľ v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti požaduje preukázanie
Splnenia podmienky technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých
služieb a referenčnými listami podpísanými „štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na
zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie.“
Zákon o verejnom obstarávaní v §34 ods. 1 a) presne stanovuje ktorými dokumentmi má byť
technická alebo odborná spôsobilosť preukázaná a neumožňuje verejnému obstarávateľovi
postupovať inak.
Uvedená požiadavka nemá oporu v Zákone o verejnom obstarávaní.
Žiadame o úpravu podmienok účasti v súlade s §34 ods. 1 a) a teda vypustením požiadavky na
predkladanie dokladov „referenčné listy podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo
osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na
zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie.“
Odpoveď:
Požadovanú úpravu časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti verejný obstarávateľ vykonal ešte
na základe predchádzajúcej požiadavky iného záujemcu a oprava časti A.2 bola publikovaná v záložke
DOKUMENTY tohto infomačného systému dňa 24.11.2021 a zároveň aj na portáli UVO.

16. Podmienky účasti – pracovné skúsenosti expertov
Verejný obstarávateľ v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti požaduje preukázanie
splnenia podmienky technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) takto:
„Dokladovanie k splneniu požiadaviek:
o Odborná prax sa dokladuje skenom podpísaného životopisu.
o Profesionálne praktické skúsenosti sa dokladujú referenciami podpísanými odberateľom
služieb v uvedenej oblasti (sken originálu resp. overenej kópie).
o Vlastníctvo každého požadovaného certifikátu sa dokladuje skenom originálu resp. overenej
kópie certifikátu.“
Požiadavka na predloženie dokladu „Profesionálne praktické skúsenosti sa dokladujú
referenciami podpísanými odberateľom služieb v uvedenej oblasti (sken originálu resp. overenej
kópie)“ nemá oporu v Zákone o verejnom obstarávaní, ktorý v § 34 ods. 1 písm. g) jednoznačne

stanovuje, že technická alebo odborná spôsobilosť osôb sa preukazuje, ak ide o služby, „údajmi
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy,...“
Zákon o verejnom obstarávaní v §34 ods. 1 g) neumožňuje verejnému obstarávateľovi
postupovať inak, teda ani požadovať potvrdenia od odberateľa služieb.
Zvlášť upozorňujeme na to, že žiadať potvrdenie referenčného listu od odberateľa služieb firmy,
ktorej bol predmetný expert v danom čase zamestnancom, je neštandardná a jej splniteľnosť je
sporná.
Žiadame o vypustenie zo zoznamu požadovaných dokladov formulácie „Profesionálne praktické
skúsenosti sa dokladujú referenciami podpísanými odberateľom služieb v uvedenej oblasti (sken
originálu resp. overenej kópie),“ resp. jej nahradenie formuláciou, ktorá je v súlade s §34 ods. 1
g) Zákona o verejnom obstarávaní.
Odpoveď:

Požadovanú úpravu časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti verejný obstarávateľ vykonal ešte
na základe predchádzajúcej požiadavky iného záujemcu a oprava časti A.2 bola publikovaná v záložke
DOKUMENTY tohto infomačného systému dňa 24.11.2021 a zároveň aj na portáli UVO.

17. Otázka k zmluve o dielo – zdrojový kód

„7.4. Zhotoviteľ je pred podpisom akceptačného alebo preberacieho protokolu povinný dodať
Objednávateľovi na základe jeho žiadosti najaktuálnejšiu verziu zdrojových kódov a dátového modulu
diela, s tým, že Objednávateľ bude oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a
vecného obmedzenia použiť (vrátane možnosti ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov
úpravy).
7.5. Práva na duševné vlastníctvo priznané Zhotoviteľovi alebo vzťahujúce sa na sprievodnú
dokumentáciu, pre ktorú má Objednávateľ poskytnuté právo na užívanie, sa poskytuje vo forme
bezplatnej, nevýhradnej licencie s trvalou platnosťou pre celý svet.
7.6. Výhradné majetkové práva k Dielu patria Objednávateľovi ako osobe, ktorá iniciovala vytvorenie
Diela a usmerňovala a zabezpečovala proces jeho vytvorenia. Všetky dokumenty vrátane informácií,
údajov, programov kontrol, pracovných dokumentov, diagnostických modelov, metodológie, správ,
špecifikácií alebo podobných dokumentov vypracovaných alebo používaných za týmto účelom sú
vlastníctvom Objednávateľa.“

Máme za to, že odovzdanie kompletných zdrojových kódov je nemysliteľné. Obzvlásť s poukázaním
na fakt, že verejný obstarávateľ plánuje zo zadania použiť existujúce cloudové riešenie.

Pre ilustráciu zasielame znenie ZoD z obdobného projektu:

* Úplný zdrojový kód sa skladá zo zdrojového kódu každého počítačového programu tvoriaceho
Dielo, ktorý bol Zhotoviteľom vytvorený pri plnení podľa tejto Zmluvy o dielo (ďalej ako „vytvorený
zdrojový kód“) a zo zdrojového kódu každého počítačového programu vytvoreného nezávisle od
Diela (ďalej ako „preexistentný zdrojový kód“). Pre odstránenie pochybností sa dojednáva, že
súčasťou odovzdávaného zdrojového kódu nie sú zdrojové kódy počítačového programu
nevytvoreného Poskytovateľom pri plnení Zmluvy o Dielo resp. tejto SLA Zmluvy a ktorý nemá voľne
dostupný zdrojový kód („nie opensource softvér“).

* Preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW - počítačové programy Zhotoviteľa alebo tretích
osôb, vytvorené nezávisle od Diela ktoré sú na trhu obchodne dostupné a riadia sa podľa osobitných
licenčných podmienok

* preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW“ tzn.: taký softvér (softvérový produkt vrátane
databáz) výrobcov/ subjektov vykonávajúcich hospodársku/ obchodnú činnosť bez ohľadu na právne
postavenie a spôsob ich financovania ktorý je na trhu bežne dostupný, t. j. ponúkaný na území
Slovenskej republiky alebo v rámci Európskej únie bez obmedzení v čase uzavretia Zmluvy o dielo a
ktorý spĺňa znaky výrobku alebo tovaru v zmysle slovenskej legislatívy.

Odpoveď:
Vysvetlenie majetkových práv je obsiahnuté v odpovedi na otázku č. 13. a rovnako tak aj skutočnosti
majetkových práv k dielu. Obstarávateľ rovnako tak poukazuje na podmienky obstarania týchto diel v
zmysle odporúčaní MIRRI SR ako riadiaceho orgánu pre poskytnutie NFP a zabezpečenie diela vo
vzťahu k "vendor locking" a ďalšie odporúčania ktoré sú pre Verejného obstarávateľa záväzné.

18. Nejasné zadanie „scope“ projektu a kompatibilia SW a HW
Verejný obstarávateľ v stúdii uskotočniteľnosti poukazuje na hardvér, ktorý má dodávateľ
používať. Nie je jasné, či hardvér už verejný obstarávateľ má k dispozícií, alebo ešte iba plánuje
jeho obstaranie. Z uvedeného vznikajú otázky na kompatibilitu hardvérových zariadení, ktoré sa
majú do jednotlivých častí integrovať. Ak obstarávateľ hardvér vlastní, žiadame o vysvetlenie
jednotlivých hardvérových súčastí, aby sme vedeli overiť kompatibilitu s integračnou platformou
alebo jej jednotlivými časťami. Ak obstarávateľ hardvér ešte iba plánuje obstarať, potom je na
mieste otázka, ako sa vysporiada s kompatibilitou softvéru a hardvéru.

Odpoveď:
Predmetom verejného obstarávanie nie je dodanie „krabicového riešenia“, alebo dodanie existujúceho
riešenia, ale o vývoj novej funkcionality platformy zodpovedajúcej predmetu zadania verejného
obstarania.
Výber dodávateľov IoT riešení, ktoré budú spolupracovať s obstarávanou centrálnou platformou bude
prebiehať v najbližšom období. V priebehu vývoja diela bude mať uchádzač za úlohu dané riešenia
integrovať v zmysle rekapitulácie integrácii ako je uvedené v súťažných podkladoch v poslednej
kapitole Prílohy B_1 Opis predmetu zákazky.

V uvedených obstaraniach budú rovnako tak tieto požiadavky na rozhranie a súčinnosť uchádzačov
zabezpečené.

