VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 460
zo 6. júla 2011
k návrhu opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom
a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore
Číslo materiálu:

20462/2011

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister financií

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom
a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore;

ukladá
ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
B.1.

pri uzatváraní všetkých typov zmlúv, vrátane rámcových dohôd na nákup
informačno-komunikačných technológií, ako aj iných diel požívajúcich
ochranu duševného vlastníctva s výnimkou, v obchodnej praxi označovaného
balíkového softvéru, štandardne zahrnúť do zmlúv vrátane rámcových dohôd
ustanovenia o udelení licencie v zmysle predloženého materiálu,

B.2.

pri uzatváraní zmlúv vrátane rámcových dohôd na nákup informačnokomunikačných technológií štandardne zahrnúť do zmlúv vrátane rámcových
dohôd ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov
zhotoviteľa v zmysle predloženého materiálu,

B.3.

obmedziť navyšovanie ceny zmluvy v dodatkoch k uzatvoreným zmluvám
vrátane rámcových dohôd na nákup informačno-komunikačných technológií,
resp. v zmluvách uzavretých postupom rokovacieho konania bez zverejnenia
v súlade s verejným obstarávaním nasledovne: povoliť dodatkovanie
uzatvorených zmlúv vrátane rámcových dohôd, resp. uzatvorenie zmlúv
postupom rokovacieho konania bez zverejnenia len v rozsahu obstarávania
služieb informačno-komunikačných technológií a to maximálne vo výške 10 %
z ceny zmluvy bez DPH, pričom však absolútny objem navýšenia nesmie
prekročiť 1 milión eur bez DPH; v častiach týkajúcich sa hardvéru

Uznesenie vlády SR číslo 460/2011

strana 1

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
a balíkového softvéru, resp. nákupu licencií, dodatkovanie uzatvorených zmlúv
vrátane rámcových dohôd, resp. uzatvorenie zmlúv postupom rokovacieho
konania bez zverejnenia nepovoliť
kontrolný termín: každoročne k 31. decembru príslušného kalendárneho roka
B.4.

vykonať revíziu uzatvorených platných a účinných zmlúv vrátane rámcových
dohôd s cieľom identifikovať a po dohode s dodávateľmi odstrániť ustanovenia
v zmluvách vrátane rámcových dohôd, ktoré sú v rozpore s predkladanými
zásadami transparentnosti a efektívnosti využívania verejných financií
a predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi financií informáciu o odpočte
úlohy
do 31. decembra 2011

B.5.

v prípade uzatvárania zmlúv vrátane rámcových dohôd na nákup informačnokomunikačných technológií, ako aj iných diel požívajúcich ochranu duševného
vlastníctva s výnimkou tzv. „balíkového softvéru“ pri riešení autorských práv
postupovať v zmysle predloženého materiálu,

B.6.

zverejňovať na svojom webovom sídle odôvodnenia prípadov, v ktorých
nebolo možné dodržať úlohy B.1, B.2, B.4 a B.5 tohto uznesenia,

B.7.

pri každom projekte informačných systémov nad 1 mil. eur bez DPH
vypracovať ako povinnú súčasť projektu procesnú doložku v zmysle
štandardov projektového riadenia
kontrolný termín: každoročne k 31. decembru príslušného kalendárneho roka

podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.8.

v spolupráci s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie a splnomocnencom
vlády SR pre informačnú spoločnosť vypracovať a prijať metodické
usmernenie, ktoré bude identifikovať štandardné náležitosti opisu predmetu
zákazky a postupy jeho tvorby, štandardné podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní a vzory všeobecných zmluvných podmienok na projekty v oblasti
informačno-komunikačných technológií s negatívnymi a pozitívnymi
vymedzeniami
do 31. októbra 2011

B.9.

vypracovať a prijať výnos o štandardných podmienkach nákupu a využívania
informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore, ktorý zavedie
klasifikáciu a finančné atribúty tovarov a služieb štandardne používaných
pri realizácii projektov v oblasti informačno-komunikačných technológií, ktorý
zavedie vzorovú štruktúru rozpočtu týchto projektov, nanovo zadefinuje ich
finančnú efektívnosť a udržateľnosť a zadefinuje riadenie prínosov týchto
projektov a formu procesnej doložky
do 31. októbra 2011
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C.

odporúča
guvernérovi Národnej banky Slovenska
generálnemu prokurátorovi
predsedníčke Ústavného súdu SR
predsedovi Najvyššieho súdu SR
predsedom vyšších územných celkov
primátorom miest
starostom obcí
C.1.

Vykonajú:

vo svojej právomoci zabezpečiť dodržiavanie princípov na zvýšenie
transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačnokomunikačných technológií, ktoré sú stanovené v tomto návrhu.
ministri
predsedovia ostatných ústredných orgánov verejnej správy SR
splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť

Na vedomie: predseda Národnej rady SR
guvernér Národnej banky Slovenska
generálny prokurátor SR
predsedníčka Ústavného súdu SR
predseda Najvyššieho súdu SR
predsedovia vyšších územných celkov
primátori miest a starostovia obcí SR
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
predseda Únie miest Slovenska
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