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VEC: Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve č. 1
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „verejný
obstarávateľ“) vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle
verejného obstarávateľa dňa 28. 10. 2019 (ďalej len „výzva“), zákazku s názvom „Dodávka
softvérového vybavenia“, postup zadávania zákazky: zákazka s nízkou hodnotou podľa §
117 v súlade so zákonom (ďalej len „súťaž“).
Dňa 05. 11. 2019 bola verejnému obstarávateľovi doručená jedným zo záujemcov žiadosť o
vysvetlenie informácií uvedených vo výzve. Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom
poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií uvedenej výzvy:
Otázka č. 1:
„Je k dispozícii technická dokumentácia k existujúcemu Nemocničnému informačnému
systému? A ak áno, žiadame ju predložiť, nakoľko bez jej špecifikácie nie je možné predložiť
relevantnú cenovú ponuku.“
Odpoveď č. 1:
K existujúcemu Nemocničnému informačnému systému nie je žiadna technická
dokumentácia ani užívateľská dokumentácia. Zhotoviteľ akéhokoľvek softvéru, pokiaľ
neposkytne k dispozícii zdrojové kódy pod licenciu GNU/GPL, neumožňuje doprogramovať
jeho softvér. Avšak je možné, aby produkt zhotoviteľa softvéru, mohol ponúkať iný dodávateľ
na základe ich obchodnej dohody.
Otázka č. 2:
„Čo sa myslí pod pojmom multilicencie a ako to súvisí s dopytovanými dodatkami a
úpravami?“
Odpoveď č. 2:
Multilicencia je dôležitá pri obstarávaní neurčitých počtov licencií softvéru. Multilicencia nám
teda umožní používať pre našu organizáciu potrebný počet licencií (toľko, koľko
potrebujeme), bez ohľadu na nenaplnenie alebo prekročenie predpokladaného počtu licencií
(plnenie na organizáciu nie na počet užívateľov resp. zariadení), obzvlášť pokiaľ ide o
nešpecifikovaný počet hardvéru (nielen len o PC).
Otázka č. 3:
„Či verejný obstarávateľ umožní vývoj na vlastnom HW alebo sa bude vývoj robiť na HW
dodávateľa?“
Odpoveď č.3:
Vývoj softvéru robí každý zhotoviteľ/dodávateľ na svojom hardvéri.
Treba špecifikovať o aký hardvér ide. Keďže v našom konkrétnom prípade obstarávame
nadstavby Nemocničnému informačnému systému a Rádiologického informačného systému,
tieto beží na našom hardvéri.
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Predpokladáme, že otázka mala znieť, či dokážu tieto softvéry bežať na hardvéri, ktorý má
naša organizácia, v tomto prípade áno.
Súčasťou dodávky softvéru pre časť B: Rozšírenie existujúceho rádiologického informačného
systému je jeden menší server, ktorý bude mať na starosti obsluhu konkrétneho softvéru - aj
ten beží na univerzálnom hardvéri. Jedna časť rádiologického informačného systému však
bude implementovaná do súčasného HW/SW PACS, ktorý spravuje dodávateľ.
S pozdravom
______________________________
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
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