
Zhrnutie a hodnotenie 
Úrad verejného obstarávania (ÚVO) plánuje realizovať projekt informačný systém eForms (IS eForms) 

s investičnými nákladmi 2,5 mil. eur s DPH a prevádzkovými nákladmi 0,3 mil. eur s DPH ročne. Cieľom 

projektu splnenie legislatívnych povinností EÚ a automatizácia činností v rámci verejného obstarávania (VO).  

Hodnota za peniaze IT projektov IS eForms 

Kritéria pre štúdiu uskutočniteľnosti 

Relevantný cieľ projektu 

Cieľom projektu je zabezpečiť legislatívny súlad s nariadením EÚ, ktorým sa 

stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti VO1. 

Dodatočným cieľom je vyššia automatizácia a úroveň poskytovaných  služieb ÚVO. 

Posúdenie alternatív 

Projekt porovnáva minimalistickú alternatívu, ktorá zabezpečuje splnenie 

legislatívnych povinností a preferovanú alternatívu, ktorá je rozšírením 

minimalistickej alternatívy o biznisové požiadavky ÚVO na automatizáciu a vyššiu 

úroveň služieb pre používateľov. Preferovaná alternatíva nie je viazaná na žiadnu 

konkrétnu platformu a výrobcu a v rámci obstarania môžu dodávatelia navrhnúť 

spôsob realizácie projektu (vlastný vývoj, využitie funkčného komerčného riešenia). 

Štruktúra a 
opodstatnenosť nákladov 
(eur s DPH) 

Projekt je rozdelený na legislatívnu časť s investičnými nákladmi 1,5 mil. eur 

a biznisovú časť za 0,7 mil. eur. Výška investičných nákladov a odhadovaná 

prácnosť vývoja IS je stanovená na úrovni modulov a ich funkcionalít v súlade 

s metodikou. Jednotkové ceny IT prác sú na úrovni benchmarku verejnej správy SR, 

dlhodobým cieľom sú jednotkové ceny na úrovni ČR (potenciálna úspora 0,2 mil. 

eur). Prevádzkové náklady, vrátane rozvoja, na úrovni 12 % obstarávacej ceny, boli 

stanovené na základe prípravných trhových konzultácií. Náklady na rozvoj majú byť 

čerpané až na základe skutočných potrieb, vhodným spôsobom obstarania 

rozvojových aktivít je obstaranie celkového rámca, nie ako fixnej mesačnej platby 

a nebude nutné ho počas trvania zmluvy celý vyčerpať. 

Výpočet prínosov 
podložený a dôveryhodný 

Prínosy sú uvažované pre biznisovú časť projektu ako úspora času na strane 

úradníkov v ekvivalente 6 FTE (1,2 mil. eur), úspora času používateľov (0,6 mil. eur) 

a zníženie administratívnych poplatkov (0,8 mil. eur). Výpočet je v súlade s 

metodikou založený na meraniach času konkrétnych procesov. 

Riziká 
Prínosy sú dostatočne robustné, projekt bude spoločensky návratný aj pri ich znížení 

prínosov o 90 %. 

Hodnotenie 

Podľa štúdie je projekt spoločensky návratný s pomerom prínosov a nákladov 

(BCR) 10,55. Výška ekonomickej návratnosti je dostatočne robustná voči riziku 

zníženia očakávaných prínosov projektu.  

Odporúčania 
 Pred podpisom zmluvy zaslať ÚHP informáciu o vysúťaženej cene zákazky a výške jednotkových cien 

IT prác. 

 Po spustení systému znížiť počet FTE o 6 v súlade s meranými prínosmi alebo využiť voľné kapacity 

na zníženie nadčasov alebo zvýšenie počtu vybavených konaní. 

 Priebežne merať a vyhodnocovať prínosy projektu v podobe ušetreného času a nákladov. Úsporu na 

strane ÚVO zahrnúť do návrhu rozpočtu na roky 2023-25.  

 

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1780  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1780

