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Zhrnutie a hodnotenie
Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) plánuje realizovať obmenu komponentov datacentra BA
s investičnými nákladmi 1,9 mil. eur s DPH. Na hodnotenie bola zaslaná časť obnovy sieťových modulov za 1,0
mil. eur s DPH. Zámerom projektu je zabezpečenie riadneho a plnohodnotného fungovania datacentra MS SR v
Bratislave.
Ekonomické hodnotenie MF SR má 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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Kritéria pre štúdiu uskutočniteľnosti
Projekt v súlade
Projekt je v súlade s investičnou stratégiou rezortu a je súčasnou priorizovaného
s investičným plánom a
investičného plánu. Projekt je financovaný v rámci Plánu obnovy a odolnosti.
stratégiou
Projekt má stanovený relevantný cieľ, obmenu kritických sieťových zariadení
Relevantný cieľ projektu
datacentra MS SR z dôvodu ukončenia podpory a životnosti súčasných zariadení.
Jedinou analyzovanou alternatívou je nahradenie súčasných sieťových zariadení za
Dostatočné posúdenie
alternatív
aktuálne verzie používaných produktov Cisco.
Súčasťou podkladov projektu je detailný rozpočet dvoch druhov sieťových modulov
Cisco s nákladmi 1,0 mil. eur, zostávajú časť celkového projektu nie je v tejto chvíli
známa (0,9 mil. eur). Počet obstarávaných a obmieňaných modulov sú rovnaké, ide
Štruktúra a
o náhradu prevádzkovaných zariadení novými. Jednotková cena modulov je
opodstatnenosť nákladov
stanovená ako priemerná cena z ôsmich predložených ponúk v rámci predbežných
(sumy v eur s DPH)
trhových konzultácií (PTK). Bežná úroveň zliav produktov CISCO sa pohybuje okolo
35-50 % z cenníkových cien. Zohľadnením bežne poskytovaných zliav už pri odhade
predpokladanej hodnoty zákazky je možné ušetriť 0,3 – 0,5 mil. eur.
Prínosy projektu nie sú definované, ide o nahradenie produktov na konci svojej
Výpočet prínosov
podložený a dôveryhodný životnosti a ukončenia technickej podpory.
Projekt neuvažuje s postupnou migráciou informačných systémov (IS) z datacentra
MS SR do vládneho cloudu. Príprava nutných aktivít a harmonogramu migrácie IS
Riziká
rezortu do vládneho cloudu je v súlade so stratégiou konsolidácie IT infraštruktúry
verejnej správy do vládneho cloudu.
Projekt má definovaný relevantný cieľ, nahradenie zastaraných zariadení
aktuálnymi verziami. Predpokladané zľavy oproti cenníkovým cenám nie sú
Hodnotenie
zahrnuté v celkových nákladoch. Prípravou IS MS SR na migráciu do vládneho
cloudu je možné optimalizovať náklady na prevádzku vlastného datacentra.

Odporúčania




Zohľadniť bežne poskytované zľavy na produkty Cisco už pred vyhlásením verejného obstarávania
(úspora 0,3 – 0,5 mil. eur. Finálne vysúťažené ceny zaslať ÚHP.
Pred realizáciou obstarania ďalšej časti projektu (0,9 mil. eur) zaslať detailný rozpočet na úrovni
jednotkových cien, kusov a odôvodnenia na hodnotenie ÚHP.
Pripraviť harmonogram a nutné kroky na migráciu jednotlivých IS MS SR do vládneho cloudu.

