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ZÁPIS 
z prípravných trhových konzultácií v rámci prípravy verejného obstarávania 

 

Názov predmetu zákazky: 

Dochádzkový a stravovací systém 

 

Dátum konania:  

9.3.2022 od 9:00 do 10.3.2022 9:30 

 
PTK sa zúčastnili 4 účastníci z toho s každým z nich trvala konzultácia cca 30 minút.  

 

Okruh otázok: 

 
1. Skúsenosti s obstarávaním „Dochádzkový a stravovací systém“ a súvisiacich služieb vo 

verejnom a súkromnom sektore; 

2. Skúsenosti s Cloudovým riešením a riešením „On premise“; 

3. Technológia použitá u konkrétneho dodávateľa 

4. Čas potrebný na implementáciu aj s rizikami, ktoré zvyknú vzniknúť; 

5. Pripravenosť rozhrania na iné aplikácie; 

6. Licenčná politika; 

7. Obvyklé zmluvné požiadavky na lehotu na opravy a bežný servis; 

8. Terminály – technológia a sieťové pripojenia; 

9. Konzultácia ku zneniu niektorých konkrétnych požiadaviek v súvislosti so správnou 
formuláciou tak, aby bola jasná a zreteľná pri VO   

 
Účastník č.1 
Odpovede k okruhu otázok: 
 

1. Majú skúsenosti 30 rokov, predstavili svoje riešenie, ktoré dodávajú ako vo verejnom tak aj 
v súkromnom sektore; 

2. Dodávajú ako Cloud tak aj „On premise“ 

3. Spomenuté v prezentácii – 3 moduly; Registrácia dát – biometricky, kartami, 
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senzorovo/kamerový systém ale aj automatizovane v závislosti na udalosti. Spracovanie dát 
v závislosti na cca 300 parametroch. Výstup – elektronická doch. karta zamestnanca, matica 
výsledkov reporting. MS SQL databáza, klient-server,  aj tenký klient - browser na PHP – 
štandardné prehliadače, SSO, dá sa nastaviť limit zo zákona aj na základe kolektívnej zmluvy 

4. Nahodenie terminálov a oživenie základu – cca 2 dni, no custom nastavenie/konfigurácia je 
zdĺhavejšie v závislosti na potrebách úradu a to je min. mesiac. Finálne nastavenie 
minimálne 3 mesiace.... 

5. Integrácia a denná/mesačná komunikácia s personálnym systémom – systém preberá dáta 
z personálneho systému (web services, API); vzorový zamestnanec má už vzorový profil, 
riešia sa zmeny stavu zamestnancov, no je nutné špecifické nastavenie, kompatibilita 
s existujúcimi kartami zaručená aj s kartami popísanými v požiadavkách 

6. Licenčná politika – množstvo zamestnancov – právo používať licenciu v danom mesiaci,   

7. Servis zabezpečený na základe SLA 

8. Terminály sú k dispozícii aj na základe požiadaviek; majú svoju vnútornú pamäť, ukazujú 
saldá, nutný záložný zdroj 

9. Jednotlivé prípady skonzultované a vyjasnené, budú reflektované pri záväznom zadaní 
zákazky; 

 
Účastník č.2 
Odpovede k okruhu otázok: 
 

1. Majú skúsenosti 15 rokov, predstavili svoje riešenie, ktoré dodávajú ako vo verejnom tak aj 
v súkromnom sektore; 

2. Dodávajú ako Cloud tak aj „On premise“ 

3. Spomenuté v prezentácii – aj snímanie ŠPZ, sw vyvíjané na Slovensku, výhody aj cloudovej 
platformy, ktorá má nesmierne východy – virtuálny terminál, schvaľovanie cez biometriu, 
nahrávanie cez profil, automatizácia procesov, predchádzanie podvodov pri vzájomnom 
pomáhaní pri dochádzke, automatizácia prednastavenia napr. pre top manažment, v cloude 
je omnoho viac možností ako v on premise (napr. žiadosti nie v on premise)  

4. Nahodenie terminálov a oživenie základu – cca 6 týždňov, no custom 
nastavenie/konfigurácia je zdĺhavejšie v závislosti na potrebách úradu a to je min. 3 
mesiace.  

5. Integrácia exportom alebo API automaticky  

6. Licenčná politika – počet modulov, množstvo zamestnancov/spracovateľov   

7. Servis zabezpečený na základe SLA 

8. Terminály sú k dispozícii aj na základe požiadaviek; majú svoju vnútornú pamäť, nutný 
záložný zdroj, pripojené cez FTP kategória 5E s koncovkou RJ45 



 

 

9. Jednotlivé prípady skonzultované a vyjasnené, budú reflektované pri záväznom zadaní 
zákazky; 

 

Účastník č.3 
Odpovede k okruhu otázok: 
 

1. Majú skúsenosti 30 rokov, predstavili svoje riešenie, ktoré dodávajú ako vo verejnom tak aj 
v súkromnom sektore; 

2. Dodávajú ako Cloud tak aj „On premise“ 

3. Spomenuté v prezentácii – tlstý alebo aj tenký klient 

4. Nahodenie terminálov a oživenie základu – cca 2-3 týždne, no custom 
nastavenie/konfigurácia je zdĺhavejšie v závislosti na potrebách úradu a to je min. mesiac. 
Finálne nastavenie minimálne 3 mesiace.... 

5. Integrácia a denná/mesačná komunikácia s personálnym systémom – systém preberá dáta 
z personálneho systému; export/import cez API 

6. Licenčná politika – množstvo zamestnancov – právo používať licenciu v danom mesiaci,   

7. Servis zabezpečený na základe SLA 

8. Terminály sú k dispozícii – prezentované na zdieľanej obrazovke – štandardné možnosti na 
mobilnom displeji, pripájajú sa do ethernetu na akúkoľvek sieť, požadované karty sú ok 

9. Jednotlivé prípady skonzultované a vyjasnené, budú reflektované pri záväznom zadaní 
zákazky; 

 

 

Účastník č.4 
Odpovede k okruhu otázok: 
 

1. Majú skúsenosti 30 rokov, predstavili svoje riešenie, ktoré dodávajú ako vo verejnom tak aj 
v súkromnom sektore; 

2. Dodávajú ako Cloud tak aj „On premise“ 

3. Spomenuté v prezentácii – klient/server, pripájanie sa cez ľubovoľný štandardný browser, 
prístup cez doménové alebo webové pripojenie cez VPN. Primárne bol stavaný na SBI systém 
na bezpečnosť, neskôr sa to využilo na vytvorenie  doch. systému, aplikácia je otvorená.  

4. Nahodenie terminálov a oživenie základu – potrebuje to svoj čas, ťažko teraz odhadnúť, no 
custom nastavenie/konfigurácia je zdĺhavejšie v závislosti na potrebách úradu nastavenie 
minimálne 6 mesiacov – 1 rok 

5. Integrácia a denná/mesačná komunikácia s personálnym systémom – systém preberá dáta 



 

 

z personálneho systému- import/export, robí sa na mieru. Každá integrácia je custom 
riešenie 

6. Licenčná politika – počet modulov – licencia pri prvom nákupe, počet užívateľov 
neobmedzený   

7. Servis zabezpečený na základe SLA 

8. Terminály sú k dispozícii aj na základe požiadaviek; Android, majú svoju vnútornú pamäť, 
nutný záložný zdroj, sú vlastnej výroby, dajú sa doplniť, pridáva sa štandardná čítačka. Sú 
pripájané cez FTP, štandardné napätie, POE 

9. Jednotlivé prípady skonzultované a vyjasnené, budú reflektované pri záväznom zadaní 
zákazky; 

Ing. Milan Franík 

Projektový manažér Odboru 

projektového riadenia Sekcia informačných 

technológií 


