Metodický pokyn pre verejné obstarávanie IKT: Príloha 1

Príloha 1: Princípy pre stanovenie celkových nákladov na vlastníctvo
softvéru
Účelom verejného obstarávania je zabezpečiť optimalizáciu investícii do obstarania a
využívania ľubovoľných softvérových komponentov. Pri verejnom obstarávaní softvéru sú
jedným z hlavných kritérií tzv. celkové náklady na vlastníctvo softvéru (ďalej len „CN“).
Jednotlivé alternatívy musia byť posudzované vzhľadom na priame aj nepriame náklady
počas celého životného cyklu softvéru (t.j. 4 roky).
Nákladové položky CN v zmysle schválenej Koncepcie využívania softvérových
produktov vo verejnej správe sú najmä:
• náklady na nákup alebo zapožičanie licencie (do nákladov na nákup alebo zapožičanie
licencie sa požaduje uviesť aj všetky licencie pre používanie kompletného riešenia bez
ohľadu na akékoľvek už existujúce licencie vo vlastníctve verejného obstarávateľa),
• náklady na inštaláciu,
• náklady na podporu a údržbu softvéru (ročný poplatok výrobcovi softvéru, ak je
potrebný),
• náklady na (nevyhnutný) upgrade softvéru (do nákladov na nevyhnutný upgrade
softvéru sa započítavajú aj náklady na upgrade všetkého softvéru nutného k plnej
funkčnosti obstarávaného softvéru),
• náklady na školenie používateľov a správcov (ak sú potrebné),
• náklady na záruky spojené s prevádzkou softvéru.
Verejní obstarávatelia si pri obstarávaní softvéru majú vyžadovať také detailné
informácie o štruktúre ceny predmetu zákazky, aby bolo možné jasne identifikovať vyššie
uvedené nákladové položky. Cena licencií na softvér musí byť v každom prípade oddelená od
ceny za služby s ním spojené. K popisu CN je možné použiť tabuľku č. 1.
Tabuľka č. 1: Šablóna pre určenie celkových nákladov na vlastníctvo softvéru
Druh nákladu
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Spolu za 4
roky
Náklady na nákup alebo zapožičanie
licencie
Náklady na inštaláciu
Náklady na podporu a údržbu
softvéru (ročný poplatok výrobcovi
softvéru)
Náklady na (nevyhnutný) upgrade
softvéru
Náklady na školenie používateľov a
správcov
Náklady na záruky spojené s
prevádzkou softvéru
SPOLU NÁKLADY
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Náklady na prípadný doplnkový upgrade hardvéru (t.j. ktorý prináša vyššiu
komfortnosť alebo novšie funkcie, nie je však nutným predpokladom funkčnosti softvéru) nie
sú súčasťou CN, avšak v prípade, ak to súvisí s predmetom zákazky odporúčame ich brať do
úvahy.
V konečnom dôsledku je potrebné kalkulovať aj s nákladmi na odstúpenie od
používania softvéru (tzv. výstupné náklady), ktoré sú riešené v rámci zmluvných vzťahov.
K ich použitiu nemusí nikdy dôjsť, ale je vhodné zohľadniť tento údaj pri celkovej kalkulácii.
Kalkulácia CN jednotlivých uchádzačov sa má považovať za parameter „cena“ pri
vyhodnocovaní ponúk.
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