Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Útvar hodnoty za peniaze

Ekonomické hodnotenie investície
podľa bodu C.5 uznesenia vlády SR č. 649/2020
Názov projektu

HyperV cluster – serverovská farma

Predkladateľ

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR)

Výška nákladov

Investícia: 1,4 mil. eur

Dátum hodnotenia

19.04.2022

Prevádzka (1 rok): - mil. eur

Zhrnutie projektu
Opis projektu

Zabezpečenie obnovy technologickej infraštruktúry datacentra MS SR, ktoré je na konci
technologickej životnosti.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie bezporuchovej prevádzky informačných systémov rezortu
spravodlivosti nahradením zastaranej a nepodporovanej technologickej infraštruktúry za novú.

Ďalšie informácie

Hodnotenie projektu
Súlad s investičným
plánom a stratégiou

Projekt je v súlade s investičnou stratégiou kapitoly a je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR
v rámci podporných nástrojov reformy súdnej mapy.

Vyhodnotenie cieľov,
dopytu a alternatív

Jedinou porovnávanou alternatívou je nahradenie súčasného vybavenia novým jednotným
vybavením. Výber požadovaných zariadení nie je obmedzený na konkrétne produkty, ale na
technické požiadavky, ktoré majú spĺňať.

Analýza nákladov

Porovnané jednotkové ceny za:

1,1 mil. eur (83 % z celkovej hodnoty)

Úspora z jednotkových cien:

0 mil. eur

Iná úspora:

0 mil. eur

Celková úspora:

0 mil. eur (0 % z celkovej hodnoty)

Jednotkové ceny obstarávaného HW sú stanovené ako priemer dvoch ponúk od potenciálnych
dodávateľov so zľavou na úrovni 22 % z cenníkových cien. Súčasťou ceny obstarania sú aj
služby podpory na obdobie 60 mesiacov a nevyhnutné inštalačné práce. Z podkladov nie je
možné určiť, akú časť z ceny obstarania tvoria náklady na služby podpory a inštalačné práce.
Rámcová výška dopytu je popísaná v Pláne obnovy, chýba spôsob určenia konkrétneho
obstarávaného počtu HW (napr. 12 serverov).
Ekonomická efektívnosť

Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie prevádzky a bezpečnosti informačných systémov
rezortu spravodlivosti. Vedľajšími prínosmi sú zníženie poruchovosti a nákladov na prevádzku
obstaraním jednotných zariadení, tieto prínosy nie sú v projekte kvantifikované.

Ďalšie zistenia a riziká

Odporúčania
 Rozdeliť náklady projektu na náklady obstarania HW a náklady na prevádzku počas 60
mesiacov.
 Doplniť overiteľný spôsob ako bol stanovený požadovaný rozsah nakupovaného HW, napr.
uvedením množstva a výkonu súčasného HW.
Prílohy
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Upozornenie
Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické hodnotenie MF SR má
pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu.
Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov.
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