
Príloha č. 3: Rozpočet projektu

P.č. Skupina aktivít Názov aktivity
Skupina  výdavkov

Názov výdavku MJ
Jednotková cena 

bez DPH (v EUR) 
Počet jednotiek Spolu s DPH (v EUR)

Oprávnený výdavok 

(v EUR)

Neoprávnený 

výdavok (v EUR)

Intenzita pomoci 

(v %)

Hodnota NFP          

(v EUR)

Číslo VO/číslo 

DZ
Komentár

Vybrať 1 z 

možností (hlavná 

aktivita alebo 

podporná 

aktivita). 

Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z 

preddefinovaných možností

Uvádza sa skupina výdavkou v 

súlade s Príručkou oprávnenosti 

výdavkov prioritnej osi 7 

Informačná spoločnosť OPII 

(príloha PpŽ - Národné projekty)

Uvádza sa konkrétny názov výdavku.

Uvádzajú sa 

názvy alebo 

skratky 

reálnych a 

merateľných 

merných 

jednotiek. 

Nie je 

povolené 

používať 

mernú 

jednotku 

projekt.

Uvádza sa cena za 

mernú jednotku bez 

DPH stanovená s 

presnosťou na 

max. 4 desatinné 

miesta.

Uvádza sa počet 

jednotiek týkajúci 

sa daného 

výdavku v celých 

číslach bez 

desatinných miest.

Uvádza sa vzorec súčtu 

Spolu  bez DPH a DPH 

20%. Suma Spolu s DPH 

tak zahŕňa oprávnené aj 

neoprávnené výdavky.

Výdavky, ktoré spĺňajú 

podmienky 

oprávnenosti v zmysle 

príslušného vyzvania, 

t.j. tie, ktoré 

bezprostredne súvisia 

s realizáciou projektu.

Výdavky, ktoré nie sú 

v súlade s 

podmienkami 

oprávnenosti 

výdavkov podľa 

Príručky oprávnenosti 

výdavkov prioritnej osi 

7 Informačná 

spoločnosť OPII 

(príloha PpŽ - 

Národné projekty) a 

teda na ich úhradu 

nemôže byť 

poskytnutý NFP.

Intenzita pomoci 

je vyjadrená ako 

podiel NFP k 

celkovým 

oprávneným 

výdavkom 

projektu, 

vyjadruje sa v % 

a jej maximálna 

výška je určená 

vo vyzvaní. 

Uvádza sa v 

zaokrúhlení na 3 

desatinné miesta.

Výška NFP je 

daná súčinom 

intenzity pomoci 

a výšky 

oprávnených 

výdavkov. 

Hodnoty sa 

zaokrúhľujú na 

dve desatinné 

miesta. 

Maximálna výška 

NFP je určená vo 

vyzvaní.

Uvádza sa číslo 

VO podľa 

Vestníka VO 

/Číslo 

dodávateľskej 

zmluvy/, mzdy, 

iné

Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny. 

1 133 586,26 €

1 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT MD 1 199,00 € 30 43 164,00 43 164,00 0,00 100,00% 43 164,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

2 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Ekonomika prípadov - IT analytik MD 739,00 € 65 57 642,00 57 642,00 0,00 100,00% 57 642,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

3 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Ekonomika prípadov - IT architekt MD 909,00 € 10 10 908,00 10 908,00 0,00 100,00% 10 908,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

4 Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 softvér Integrácie - IT analytik MD 739,00 € 65 57 642,00 57 642,00 0,00 100,00% 57 642,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

5 Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 013 softvér Integrácie - IT architekt MD 909,00 € 12 13 089,60 13 089,60 0,00 100,00% 13 089,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

6 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Monitoring a reporting - IT analytik MD 739,00 € 70 62 076,00 62 076,00 0,00 100,00% 62 076,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

7 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Monitoring a reporting - IT architekt MD 909,00 € 10 10 908,00 10 908,00 0,00 100,00% 10 908,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

8 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Organizácie práce a komunikácia - IT analytik MD 739,00 € 75 66 510,00 66 510,00 0,00 100,00% 66 510,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

9 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Organizácie práce a komunikáciaIT architekt MD 909,00 € 10 10 908,00 10 908,00 0,00 100,00% 10 908,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

10 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT analytik MD 739,00 € 75 66 510,00 66 510,00 0,00 100,00% 66 510,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

11 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT architekt MD 909,00 € 12 13 089,60 13 089,60 0,00 100,00% 13 089,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

12 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácií o CPP - IT analytik MD 739,00 € 65 57 642,00 57 642,00 0,00 100,00% 57 642,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

13 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácií o CPP - IT architekt MD 909,00 € 10 10 908,00 10 908,00 0,00 100,00% 10 908,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

14 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie právnej pomoci - IT analytik MD 739,00 € 71 62 962,80 62 962,80 0,00 100,00% 62 962,80
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

15 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie právnej pomoci - IT architekt MD 909,00 € 10 10 908,00 10 908,00 0,00 100,00% 10 908,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

16 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT analytik MD 739,00 € 55 48 774,00 48 774,00 0,00 100,00% 48 774,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

17 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT architekt MD 909,00 € 12 13 089,60 13 089,60 0,00 100,00% 13 089,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

18 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Práca s prípadom - IT analytik MD 739,00 € 70 62 076,00 62 076,00 0,00 100,00% 62 076,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

19 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Práca s prípadom - IT architekt MD 909,00 € 12 13 089,60 13 089,60 0,00 100,00% 13 089,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

20 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Prehľad o vývoji agendy CPP - IT analytik MD 739,00 € 55 48 774,00 48 774,00 0,00 100,00% 48 774,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

21 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Prehľad o vývoji agendy CPP - IT architekt MD 909,00 € 7 7 635,60 7 635,60 0,00 100,00% 7 635,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

22 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Prijatie / odmietnutie prípadu - IT analytik MD 739,00 € 59 52 321,20 52 321,20 0,00 100,00% 52 321,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

23 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Prijatie / odmietnutie prípadu - IT architekt MD 909,00 € 12 13 089,60 13 089,60 0,00 100,00% 13 089,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

24 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu MD 879,00 € 40 42 192,00 42 192,00 0,00 100,00% 42 192,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

25 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Uplatnenie trov - IT analytik MD 739,00 € 55 48 774,00 48 774,00 0,00 100,00% 48 774,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

26 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Uplatnenie trov - IT architekt MD 909,00 € 12 13 089,60 13 089,60 0,00 100,00% 13 089,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

27 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Vedenie informácií o kauze - IT analytik MD 739,00 € 65 57 642,00 57 642,00 0,00 100,00% 57 642,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

28 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Vedenie informácií o kauze - IT architekt MD 909,00 € 12 13 089,60 13 089,60 0,00 100,00% 13 089,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

29 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Zabezpečenie IKT vybavenia - Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista MD 789,00 € 8 7 574,40 7 574,40 0,00 100,00% 7 574,40
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

30 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT analytik MD 739,00 € 59 52 321,20 52 321,20 0,00 100,00% 52 321,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

31 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 013 softvér Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT architekt MD 909,00 € 10 10 908,00 10 908,00 0,00 100,00% 10 908,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

32 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 518 Ostatné služby Zriadenie call centra - IT analytik MD 739,00 € 7 6 207,60 6 207,60 0,00 100,00% 6 207,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

33 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Bezpečnostný manažment - Manažér pre bezpečnsoť - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 17 4 215,49 4 215,49 0,00 100,00% 4 215,49

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami uvedenými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsaadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 44 MD. Celkový náklad je teda v výške 44 MD * 247,97 Eur = 10 910,70 € 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

34 Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 521 Mzdové vydavky

Integrácie - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

35 Hlavná Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 521 Mzdové vydavky

Integrácie - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT senior

MD 167,00 € 7 1 169,00 1 169,00 0,00 100,00% 1 169,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

Analýza a dizajn



36 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Posúdenie vhodnosti navhovaných architektonických riešení - IT architekt - 

odborník pre IT senior

MD 247,97 € 65 16 118,05 16 118,05 0,00 100,00% 16 118,05

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s limitmi definovanými vo vyznvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 152 MD. Celkový náklad je teda v výške 152 MD * 247,97 Eur =  € 37 

691,53

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

37 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Ekonomika prípadov - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

38 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Monitoring a reporting - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 6 1 487,82 1 487,82 0,00 100,00% 1 487,82

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

39 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Organizácie práce a komunikácia - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník 

pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

40 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Práca s prípadom - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

41 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - Odborný pracovník - IT špecialista - 

odborník pre IT senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

42 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - Odborný pracovník - IT špecialista - 

odborník pre IT senior

MD 247,97 € 3 743,91 743,91 0,00 100,00% 743,91

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

43 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácií o CPP - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 3 743,91 743,91 0,00 100,00% 743,91

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

44 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie právnej pomoci - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 9 2 231,73 2 231,73 0,00 100,00% 2 231,73

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

45 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie predbežnej konzultácie - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník 

pre IT senior

MD 247,97 € 7 1 735,79 1 735,79 0,00 100,00% 1 735,79

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa



46 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prehľad o vývoji agendy CPP - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

47 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prijatie / odmietnutie prípadu - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

48 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Uplatnenie trov - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

49 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Vedenie informácií o kauze - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 7 1 735,79 1 735,79 0,00 100,00% 1 735,79

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

50 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Zabezpečenie IKT vybavenia - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

51 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Zriadenie call centra - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 2 495,94 495,94 0,00 100,00% 495,94

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

52 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Ekonomika prípadov - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT senior

MD 167,00 € 13 2 171,00 2 171,00 0,00 100,00% 2 171,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

53 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Monitoring a reporting - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT senior

MD 167,00 € 13 2 171,00 2 171,00 0,00 100,00% 2 171,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

54 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Organizácie práce a komunikácia - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT 

senior

MD 167,00 € 13 2 171,00 2 171,00 0,00 100,00% 2 171,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

55 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Práca s prípadom - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT senior

MD 167,00 € 13 2 171,00 2 171,00 0,00 100,00% 2 171,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

56 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - Odborný pracovník - metodik - odborník pre 

IT senior

MD 167,00 € 16 2 672,00 2 672,00 0,00 100,00% 2 672,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa



57 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - Odborný pracovník - metodik - odborník 

pre IT senior

MD 167,00 € 13 2 171,00 2 171,00 0,00 100,00% 2 171,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

58 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácií o CPP - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT 

senior

MD 167,00 € 10 1 670,00 1 670,00 0,00 100,00% 1 670,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

59 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie právnej pomoci - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT senior

MD 167,00 € 13 2 171,00 2 171,00 0,00 100,00% 2 171,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

60 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie predbežnej konzultácie - Odborný pracovník - metodik - odborník pre 

IT senior

MD 167,00 € 13 2 171,00 2 171,00 0,00 100,00% 2 171,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

61 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prehľad o vývoji agendy CPP - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT 

senior

MD 167,00 € 7 1 169,00 1 169,00 0,00 100,00% 1 169,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

62 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prijatie / odmietnutie prípadu - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT 

senior

MD 167,00 € 7 1 169,00 1 169,00 0,00 100,00% 1 169,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

63 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Uplatnenie trov - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT senior

MD 167,00 € 7 1 169,00 1 169,00 0,00 100,00% 1 169,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

64 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Vedenie informácií o kauze - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT senior

MD 167,00 € 20 3 340,00 3 340,00 0,00 100,00% 3 340,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

65 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Zabezpečenie IKT vybavenia - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT 

senior

MD 167,00 € 5 835,00 835,00 0,00 100,00% 835,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

66 Hlavná Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Zriadenie call centra - Odborný pracovník - metodik - odborník pre IT senior

MD 167,00 € 3 501,00 501,00 0,00 100,00% 501,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 16,5 Eur * 7,5hod.*1,3495= 167 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 168 MD. Celkový náklad je teda v výške 173 MD * 167 Eur =  € 28 891,10

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

Nákup HW a krabicového softvéru 254 203,11 €

67 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Infokiosk - 

ks 2 683,33 € 15 48 299,94 48 299,94 0,00 100,00% 48 299,94

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Jedná sa o prezentačný nástroj a nástroj na poskytovanie služieb, ktoré budú vytvorené v rámci IS CPP. Počet je dererminovaný počtom 

kancelárií v ktorých bude umiestnený kiosk.

68 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Multifunkcna tlaciaren - 

ks 2 082,50 € 5 12 495,00 12 495,00 0,00 100,00% 12 495,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Na poskytovanie komplexných služieb je potrebné zabezpčiť a umožniť využívania reprodukčných a kopírovacích služieb. Počet sa odvíja 

od počtu najväčších kancelárií a ústredia. 

69 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Serverove datove ulozisko - 

ks 2 161,67 € 1 2 594,00 2 594,00 0,00 100,00% 2 594,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Centrum potrebuje v rámci projektu zriadiť interne úložisko pre naše údaje ale aj pre zálohovanie systémov. Jedná sa o jedno úložisko

70 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie 518 Ostatné služby

Zriadenie call centra - Hlasová brána a CC platforma (vrátane potrebného HW) - 

redundantné riešenie

ks 8 000,00 € 2 19 200,00 19 200,00 0,00 100,00% 19 200,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Call cenrum predstavuje funkčný celok call centra odsúhlasený v štúdií. Bez technického zabezpečenia call centra nie je možné 

zabezpečiť ani činnosti call centra, ktoré sú definované v rámci projektu OP EVS:



71 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Zriadenie call centra - IP telefón (10 agent, 2 supervízor)

ks 150,00 € 12 2 160,00 2 160,00 0,00 100,00% 2 160,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Call cenrum predstavuje funkčný celok call centra odsúhlasený v štúdií. Bez technického zabezpečenia call centra nie je možné 

zabezpečiť ani činnosti call centra, ktoré sú definované v rámci projektu OP EVS:

72 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Zriadenie call centra - Náhlavná súprava

ks 260,00 € 12 3 744,00 3 744,00 0,00 100,00% 3 744,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Call cenrum predstavuje funkčný celok call centra odsúhlasený v štúdií. Bez technického zabezpečenia call centra nie je možné 

zabezpečiť ani činnosti call centra, ktoré sú definované v rámci projektu OP EVS:

73 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Zriadenie call centra - Agentská licencia (hlas, email, chat, sms) vrátane nahrávania

ks 5 600,83 € 10 67 209,96 67 209,96 0,00 100,00% 67 209,96

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Call cenrum predstavuje funkčný celok call centra odsúhlasený v štúdií. Bez technického zabezpečenia call centra nie je možné 

zabezpečiť ani činnosti call centra, ktoré sú definované v rámci projektu OP EVS:

74 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Hlavny switch pre KA - 

ks 1 050,00 € 15 18 900,00 18 900,00 0,00 100,00% 18 900,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Na efektívne zabezpečenie prenosu informácií je pootrebné aktualizovať existujúce zariadenia. Počet kusov odpovedá počtu kanceláriu.

75 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Menšie switche - 

ks 90,83 € 20 2 179,92 2 179,92 0,00 100,00% 2 179,92

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Na efektívne zabezpečenie prenosu informácií je pootrebné aktualizovať existujúce zariadenia. Počet kusov odpovedá potrebe aktualizácie 

existujúcich zariadení. 

76 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Mobilne telefony - 

ks 300,00 € 12 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00% 4 320,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Mobilné telefény sú potrebné pre zabezpečovanie komplexných služieb predovšetkým tých, ktoré sú spoje né s využívaním mobilnej 

aplikácie. Je potrebné aby bolo možné poskytnúť tieto služby aj v teréne. Počet odpovedá počtu 12 pracovísk, pre ktoré sú tieto telefóny 

plánované. Mobilné telefóny sú plánované aj s paušálom vo výške cca 25 €. 

Mobilné telefóny budú využívané na poskytovanie služieb Centra prostredníctom konzultačných pracovík. 

77 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Notebook - 

ks 916,67 € 25 27 500,10 27 500,10 0,00 100,00% 27 500,10

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Súčasné vybavenie nezodpovedá požiadavkám moderného vybavenia, ktoré predpokladá aj vytvorneie nového IS. Počet je determinovaný 

počtom chýbajúcich moderných zariadení. Zároveň je potrebné vybaviť pracovníkov, ktorí poskytujú služby centra v teréne. 7

78 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Osobny pocitac - 

ks 666,67 € 46 36 800,18 36 800,18 0,00 100,00% 36 800,18

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Súčasné vybavenie nezodpovedá požiadavkám moderného vybavenia, ktoré predpokladá aj vytvorneie nového IS. Počet je determinovaný 

počtom chýbajúcich moderných zariadení. 

79 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Prenosna tlaciaren - 

ks 225,00 € 15 4 050,00 4 050,00 0,00 100,00% 4 050,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Každá kancelária potrebuje prenosnú tlačiareň, aby mohli poskytovať služby Centra v teréne. Často je potrebné priamo na mieste 

(konzultačné pracoviská) zabezpečiť aj reprodučné a tlačiarenské služby súvisiace s nastavením služieb IS CPP.

80 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Projektor - 

ks 1 041,67 € 2 2 500,01 2 500,01 0,00 100,00% 2 500,01

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Projektory predstavujú nástroj na prezentáciu služieb Centra. Aj vzhľadom na nové služby, ktoré sa vytvárajú bude potrebné zabezpečiť 

ich prezentáciu. Počet je definovaný lokáciou najväčších pracovísk - BA a KE. 

81 Hlavná Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie

022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí

Wi Fi router

ks 125,00 € 15 2 250,00 2 250,00 0,00 100,00% 2 250,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente

Na efektívne zabezpečenie prenosu informácií je pootrebné aktualizovať existujúce zariadenia. Počet kusov odpovedá počtu kanceláriu.

Implementácia 2 432 591,62 €

82 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT MD 1 199,00 € 15 21 582,00 21 582,00 0,00 100,00% 21 582,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

83 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér
Ekonomika prípadov - IT architekt

MD 909,00 € 15 16 362,00 16 362,00 0,00 100,00% 16 362,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

84 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Ekonomika prípadov - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 100 77 880,00 77 880,00 0,00 100,00% 77 880,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

85 Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 softvér Integrácie - IT architekt MD 909,00 € 15 16 362,00 16 362,00 0,00 100,00% 16 362,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

86 Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 013 softvér Integrácie - Špecialista pre databázy MD 599,00 € 300 215 640,00 215 640,00 0,00 100,00% 215 640,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

87 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Monitoring a reporting - IT architekt MD 909,00 € 15 16 362,00 16 362,00 0,00 100,00% 16 362,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

88 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Monitoring a reporting - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 40 31 152,00 31 152,00 0,00 100,00% 31 152,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

89 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Organizácie práce a komunikácia - IT architekt MD 909,00 € 15 16 362,00 16 362,00 0,00 100,00% 16 362,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

90 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Organizácie práce a komunikácia - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 175 136 290,00 136 290,00 0,00 100,00% 136 290,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

91 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT architekt MD 909,00 € 20 21 816,00 21 816,00 0,00 100,00% 21 816,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

92 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 125 97 350,00 97 350,00 0,00 100,00% 97 350,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

93 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácií o CPP - IT architekt MD 909,00 € 15 16 362,00 16 362,00 0,00 100,00% 16 362,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

94 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácií o CPP - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 70 54 516,00 54 516,00 0,00 100,00% 54 516,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

95 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie právnej pomoci - IT architekt MD 909,00 € 20 21 816,00 21 816,00 0,00 100,00% 21 816,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

96 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie právnej pomoci - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 380 295 944,00 295 944,00 0,00 100,00% 295 944,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

97 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT architekt MD 909,00 € 20 21 816,00 21 816,00 0,00 100,00% 21 816,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

98 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 300 233 640,00 233 640,00 0,00 100,00% 233 640,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

99 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Práca s prípadom - IT architekt MD 909,00 € 15 16 362,00 16 362,00 0,00 100,00% 16 362,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

100 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Práca s prípadom - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 175 136 290,00 136 290,00 0,00 100,00% 136 290,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

101 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Prehľad o vývoji agendy CPP - IT architekt MD 909,00 € 20 21 816,00 21 816,00 0,00 100,00% 21 816,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

102 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Prehľad o vývoji agendy CPP - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 250 194 700,00 194 700,00 0,00 100,00% 194 700,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

103 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Prijatie / odmietnutie prípadu - IT architekt MD 909,00 € 20 21 816,00 21 816,00 0,00 100,00% 21 816,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

104 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Prijatie / odmietnutie prípadu - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 175 136 290,00 136 290,00 0,00 100,00% 136 290,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

105 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu MD 879,00 € 60 63 288,00 63 288,00 0,00 100,00% 63 288,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

106 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Uplatnenie trov - IT architekt MD 909,00 € 25 27 270,00 27 270,00 0,00 100,00% 27 270,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

107 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Uplatnenie trov - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 150 116 820,00 116 820,00 0,00 100,00% 116 820,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

108 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Vedenie informácií o kauze - IT architekt MD 909,00 € 25 27 270,00 27 270,00 0,00 100,00% 27 270,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

109 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Vedenie informácií o kauze - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 250 194 700,00 194 700,00 0,00 100,00% 194 700,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

110 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT architekt MD 909,00 € 25 27 270,00 27 270,00 0,00 100,00% 27 270,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

111 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 013 softvér Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 100 77 880,00 77 880,00 0,00 100,00% 77 880,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

112 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 518 Ostatné služby Zriadenie call centra - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 30 23 364,00 23 364,00 0,00 100,00% 23 364,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.



113 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Bezpečnostný manažment - Manažér pre bezpečnsoť - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 11 2 727,67 2 727,67 0,00 100,00% 2 727,67

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami uvedenými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsaadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 44 MD. Celkový náklad je teda v výške 44 MD * 247,97 Eur = 10 910,70 € 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

114 Hlavná Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 521 Mzdové vydavky

Integrácie - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 9 2 231,73 2 231,73 0,00 100,00% 2 231,73

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

115 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Ekonomika prípadov - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 7 1 735,79 1 735,79 0,00 100,00% 1 735,79

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

116 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Monitoring a reporting - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 8 1 983,76 1 983,76 0,00 100,00% 1 983,76

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

117 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Organizácie práce a komunikácia - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník 

pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

118 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Práca s prípadom - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 8 1 983,76 1 983,76 0,00 100,00% 1 983,76

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

119 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - Odborný pracovník - IT špecialista - 

odborník pre IT senior

MD 247,97 € 9 2 231,73 2 231,73 0,00 100,00% 2 231,73

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

120 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - Odborný pracovník - IT špecialista - 

odborník pre IT senior

MD 247,97 € 3 743,91 743,91 0,00 100,00% 743,91

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

121 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácií o CPP - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 3 743,91 743,91 0,00 100,00% 743,91

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

122 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie právnej pomoci - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 12 2 975,64 2 975,64 0,00 100,00% 2 975,64

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa



123 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie predbežnej konzultácie - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník 

pre IT senior

MD 247,97 € 11 2 727,67 2 727,67 0,00 100,00% 2 727,67

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

124 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prehľad o vývoji agendy CPP - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

125 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prijatie / odmietnutie prípadu - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

126 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Uplatnenie trov - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

127 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Vedenie informácií o kauze - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

128 Hlavná Implementácia riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Dohľad nad implementáciou architektúry - IT architekt - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 43 10 662,71 10 662,71 0,00 100,00% 10 662,71

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s limitmi definovanými vo vyznvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 152 MD. Celkový náklad je teda v výške 152 MD * 247,97 Eur =  € 37 

691,53

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

Testovanie 336 489,22 €

129 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT MD 1 199,00 € 10 14 388,00 14 388,00 0,00 100,00% 14 388,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

130 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Ekonomika prípadov - IT tester MD 569,00 € 15 10 242,00 10 242,00 0,00 100,00% 10 242,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

131 Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 013 softvér Integrácie - IT tester MD 569,00 € 25 17 070,00 17 070,00 0,00 100,00% 17 070,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

132 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Monitoring a reporting - IT tester MD 569,00 € 20 13 656,00 13 656,00 0,00 100,00% 13 656,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

133 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Organizácie práce a komunikácia - IT tester MD 569,00 € 25 17 070,00 17 070,00 0,00 100,00% 17 070,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

134 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT tester MD 569,00 € 20 13 656,00 13 656,00 0,00 100,00% 13 656,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

135 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie informácií o CPP - IT tester MD 569,00 € 20 13 656,00 13 656,00 0,00 100,00% 13 656,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

136 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie právnej pomoci - IT tester MD 569,00 € 35 23 898,00 23 898,00 0,00 100,00% 23 898,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

137 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT tester MD 569,00 € 25 17 070,00 17 070,00 0,00 100,00% 17 070,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

138 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Práca s prípadom - IT tester MD 569,00 € 35 23 898,00 23 898,00 0,00 100,00% 23 898,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

139 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Prehľad o vývoji agendy CPP - IT tester MD 569,00 € 26 17 752,80 17 752,80 0,00 100,00% 17 752,80
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

140 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Prijatie / odmietnutie prípadu - IT tester MD 569,00 € 20 13 656,00 13 656,00 0,00 100,00% 13 656,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

141 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu MD 879,00 € 50 52 740,00 52 740,00 0,00 100,00% 52 740,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

142 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Uplatnenie trov - IT tester MD 569,00 € 20 13 656,00 13 656,00 0,00 100,00% 13 656,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

143 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Vedenie informácií o kauze - IT tester MD 569,00 € 25 17 070,00 17 070,00 0,00 100,00% 17 070,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

144 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 013 softvér Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT tester MD 569,00 € 20 13 656,00 13 656,00 0,00 100,00% 13 656,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

145 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Ekonomika prípadov - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 25 Eur * 7,5hod.*1,3495=253,030 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 253,03 Eur = 26 315,12 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

146 Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 521 Mzdové vydavky

Integrácie - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 11 2 727,67 2 727,67 0,00 100,00% 2 727,67

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa



147 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Monitoring a reporting - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

148 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Organizácie práce a komunikácia - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 10 2 479,70 2 479,70 0,00 100,00% 2 479,70

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

149 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

150 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácií o CPP - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

151 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie právnej pomoci - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 13 3 223,61 3 223,61 0,00 100,00% 3 223,61

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

152 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 13 3 223,61 3 223,61 0,00 100,00% 3 223,61

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

153 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Práca s prípadom - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

154 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prehľad o vývoji agendy CPP - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 9 2 231,73 2 231,73 0,00 100,00% 2 231,73

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

155 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prijatie / odmietnutie prípadu - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

156 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Uplatnenie trov - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa



157 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Vedenie informácií o kauze - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 7 1 735,79 1 735,79 0,00 100,00% 1 735,79

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

158 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Zriadenie call centra - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 3 743,91 743,91 0,00 100,00% 743,91

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

159 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT tester - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 5 1 239,85 1 239,85 0,00 100,00% 1 239,85

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami defionvanými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 104 MD. Celkový náklad je teda v výške 104 MD * 247,97 Eur = 25 788,93 

€ 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

160 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Bezpečnostný manažment - Manažér pre bezpečnsoť - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 8 1 983,76 1 983,76 0,00 100,00% 1 983,76

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami uvedenými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsaadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 44 MD. Celkový náklad je teda v výške 44 MD * 247,97 Eur = 10 910,70 € 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

161 Hlavná Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 521 Mzdové vydavky

Integrácie - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 5 733,80 733,80 0,00 100,00% 733,80

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

162 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Dohľad nad testovaním v súvislosti s architektúrou - IT architekt - senoior

MD 247,97 € 22 5 455,34 5 455,34 0,00 100,00% 5 455,34

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s limitmi definovanými vo vyznvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 152 MD. Celkový náklad je teda v výške 152 MD * 247,97 Eur =  € 37 

691,53

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

163 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Ekonomika prípadov - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 4 587,04 587,04 0,00 100,00% 587,04

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

164 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Monitoring a reporting - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 4 587,04 587,04 0,00 100,00% 587,04

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

165 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Organizácie práce a komunikácia - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 3 440,28 440,28 0,00 100,00% 440,28

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

166 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Práca s prípadom - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 3 440,28 440,28 0,00 100,00% 440,28

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

167 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 5 733,80 733,80 0,00 100,00% 733,80

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa



168 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 3 440,28 440,28 0,00 100,00% 440,28

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

169 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácií o CPP - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 2 293,52 293,52 0,00 100,00% 293,52

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

170 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie právnej pomoci - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 10 1 467,60 1 467,60 0,00 100,00% 1 467,60

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

171 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Poskytnutie predbežnej konzultácie - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 7 1 027,32 1 027,32 0,00 100,00% 1 027,32

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

172 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prehľad o vývoji agendy CPP - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 4 587,04 587,04 0,00 100,00% 587,04

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

173 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Prijatie / odmietnutie prípadu - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 3 440,28 440,28 0,00 100,00% 440,28

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

174 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Uplatnenie trov - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 4 587,04 587,04 0,00 100,00% 587,04

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

175 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Vedenie informácií o kauze - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 7 1 027,32 1 027,32 0,00 100,00% 1 027,32

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

176 Hlavná Testovanie riešenia okrem integrácie 521 Mzdové vydavky

Zriadenie call centra - Metodik - tester - odborník pre IT senior

MD 146,76 € 5 733,80 733,80 0,00 100,00% 733,80

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 69 MD. Celkový náklad je teda v výške 69 MD * 151,82 Eur =  € 10 475,58

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

Nasadenie 483 224,19 €

177 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Bezpečnostný manažment - Špecialista pre bezpečnosť IT MD 1 199,00 € 15 21 582,00 21 582,00 0,00 100,00% 21 582,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

178 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Ekonomika prípadov - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

179 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Ekonomika prípadov - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 20 15 576,00 15 576,00 0,00 100,00% 15 576,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

180 Hlavná
Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 

013 softvér Integrácie - Špecialista pre databázy MD 599,00 € 78 56 066,40 56 066,40 0,00 100,00% 56 066,40
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

181 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Monitoring a reporting - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

182 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Monitoring a reporting - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 10 7 788,00 7 788,00 0,00 100,00% 7 788,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

183 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Organizácie práce a komunikácia - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

184 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Organizácie práce a komunikácia - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 20 15 576,00 15 576,00 0,00 100,00% 15 576,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

185 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

186 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 15 11 682,00 11 682,00 0,00 100,00% 11 682,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

187 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Poskytnutie informácií o CPP - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

188 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Poskytnutie informácií o CPP - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 40 31 152,00 31 152,00 0,00 100,00% 31 152,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

189 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Poskytnutie právnej pomoci - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

190 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Poskytnutie právnej pomoci - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 20 15 576,00 15 576,00 0,00 100,00% 15 576,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

191 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.



192 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Poskytnutie predbežnej konzultácie - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 30 23 364,00 23 364,00 0,00 100,00% 23 364,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

193 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Práca s prípadom - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

194 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Práca s prípadom - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 30 23 364,00 23 364,00 0,00 100,00% 23 364,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

195 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Prehľad o vývoji agendy CPP - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

196 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Prehľad o vývoji agendy CPP - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 20 15 576,00 15 576,00 0,00 100,00% 15 576,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

197 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Prijatie / odmietnutie prípadu - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

198 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Prijatie / odmietnutie prípadu - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 20 15 576,00 15 576,00 0,00 100,00% 15 576,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

199 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Projektový manažment dodávateľa - Projektový manažér IT projektu MD 879,00 € 50 52 740,00 52 740,00 0,00 100,00% 52 740,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

200 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Uplatnenie trov - IT architekt MD 909,00 € 3 3 272,40 3 272,40 0,00 100,00% 3 272,40
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

201 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Uplatnenie trov - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 10 7 788,00 7 788,00 0,00 100,00% 7 788,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

202 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Vedenie informácií o kauze - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

203 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Vedenie informácií o kauze - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 25 19 470,00 19 470,00 0,00 100,00% 19 470,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

204 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT architekt MD 909,00 € 5 5 454,00 5 454,00 0,00 100,00% 5 454,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

205 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

013 softvér Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 20 15 576,00 15 576,00 0,00 100,00% 15 576,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo ŠU, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných interných zamestnancov výdavok bude 

predmetom VO.

206 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Zriadenie call centra - IT programátor/vývojár MD 649,00 € 7 5 451,60 5 451,60 0,00 100,00% 5 451,60
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

207 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Bezpečnostný manažment - Manažér pre bezpečnsoť - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 8 1 983,76 1 983,76 0,00 100,00% 1 983,76

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami uvedenými vo vyzvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsaadenú.  

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 44 MD. Celkový náklad je teda v výške 44 MD * 247,97 Eur = 10 910,70 € 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

208 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Ekonomika prípadov - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

209 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Monitoring a reporting - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

210 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Organizácie práce a komunikácia - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník 

pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

211 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Práca s prípadom - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

212 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - Odborný pracovník - IT špecialista - 

odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

213 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - Odborný pracovník - IT špecialista - 

odborník pre IT senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

214 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Poskytnutie informácií o CPP - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 3 743,91 743,91 0,00 100,00% 743,91

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa



215 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Poskytnutie právnej pomoci - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 7 1 735,79 1 735,79 0,00 100,00% 1 735,79

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

216 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Poskytnutie predbežnej konzultácie - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník 

pre IT senior

MD 247,97 € 7 1 735,79 1 735,79 0,00 100,00% 1 735,79

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

217 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Prehľad o vývoji agendy CPP - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 3 743,91 743,91 0,00 100,00% 743,91

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

218 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Prijatie / odmietnutie prípadu - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

219 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Uplatnenie trov - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 3 743,91 743,91 0,00 100,00% 743,91

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

220 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Vedenie informácií o kauze - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 4 991,88 991,88 0,00 100,00% 991,88

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

221 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Zriadenie call centra - Odborný pracovník - IT špecialista - odborník pre IT senior

MD 247,97 € 2 495,94 495,94 0,00 100,00% 495,94

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami definovanými vo vyzvaní. Obdobnú pozciu nemí Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 225 MD. Celkový náklad je teda v výške 225 MD * 247,97 Eur =  € 55 793,3

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

222 Hlavná

Nasadenie riešenia okrem integrácie

521 Mzdové vydavky

Dohľad nad nasadením v súvislosti s architektúrou - IT architekt - odborník pre IT 

senior

MD 247,97 € 22 5 455,34 5 455,34 0,00 100,00% 5 455,34

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s limitmi definovanými vo vyznvaní. Obdobnú pozíciu nemá Centrum obsadenú. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 24,5 Eur * 7,5hod.*1,3495=247,97 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 152 MD. Celkový náklad je teda v výške 152 MD * 247,97 Eur =  € 37 

691,53

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

223 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Ekonomika prípadov - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 3 2 545,20 2 545,20 0,00 100,00% 2 545,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

224 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Monitoring a reporting - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 3 2 545,20 2 545,20 0,00 100,00% 2 545,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

225 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Organizácie práce a komunikácia - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 5 4 242,00 4 242,00 0,00 100,00% 4 242,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

226 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Poskytnutie informácie o vývoji v kauze - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 3 2 545,20 2 545,20 0,00 100,00% 2 545,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

227 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Poskytnutie informácií o CPP - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 3 2 545,20 2 545,20 0,00 100,00% 2 545,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

228 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Poskytnutie právnej pomoci - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 5 4 242,00 4 242,00 0,00 100,00% 4 242,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

229 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Poskytnutie predbežnej konzultácie - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 3 2 545,20 2 545,20 0,00 100,00% 2 545,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

230 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Práca s prípadom - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 5 4 242,00 4 242,00 0,00 100,00% 4 242,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

231 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Prehľad o vývoji agendy CPP - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 2 1 696,80 1 696,80 0,00 100,00% 1 696,80
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

232 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Prijatie / odmietnutie prípadu - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 3 2 545,20 2 545,20 0,00 100,00% 2 545,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

233 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Uplatnenie trov - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 3 2 545,20 2 545,20 0,00 100,00% 2 545,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

234 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Vedenie informácií o kauze - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 3 2 545,20 2 545,20 0,00 100,00% 2 545,20
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

235 Hlavná
Nasadenie riešenia okrem integrácie

518 Ostatné služby Žiadosti, vzory, príklady a skúsenosti - Školiteľ pre IT systémy MD 707,00 € 5 4 242,00 4 242,00 0,00 100,00% 4 242,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

Riadenie projektu 302 328,35 €

236

Podporná Riadenie projektu

518 Ostatné služby

Partnerská dohoda - Publicita - Externá podpora pre publicitu - Realizácia 

jednotlivých nadlinkových aktivít v zmysle komunikačného plánu (radiospot, OOH, 

iné) ks 37 700,00 € 1 45 240,00 45 240,00 0,00 100,00% 45 240,00

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente.



237

Podporná Riadenie projektu

518 Ostatné služby

Partnerská dohoda - Quality assurance - Externá podpora v rámci riadenia kvality

MD 700,00 € 79 66 360,00 66 360,00 0,00 100,00% 66 360,00

Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti Quality Assurance prostredníctvom externých spolupracovníkov. (výška MD je vypočítaná 

na základe expertného odhadu a maximálnej sadzby na externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardami 

pre informatizačné systémy verejnej správy nasledovne: 700*114*1,2)

Revízia, pripomienkovanie a pravidelná kontrola závislosti projektu voči pripravovaným a realizovaným projektom;

Revízia a oponentúra procesu a kontrola relevantnosti výsledkov UAT testov v zmysle plánu testovania. 

Revízia a oponentúra výsledkov testov nasadenia nového systému v zmysle plánu testovania. Revízia a oponentúra testovacích scenárov. 

V prípade potreby vstup do testovacieho prostredia a vykonanie jednotlivých druhov testov v zmysle plánu testovania. Revízia funkčnosti 

systému pri prechode do produkčného prostredia;

Revízia akceptačných kritérii, protokolov a akceptačného konania;

Revízia a komentovanie Správy o ukončení projektu;

Revízia Správy o získaných poznatkoch;

Revízia a kontrola záverečnej správy pre RV projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary 

Úradu a tretie strany;

238

Podporná Riadenie projektu

521 Mzdové vydavky

Riadenie projektu - Odborný garant projektu

MD 146,76 € 130 19 078,80 19 078,80 0,00 100,00% 19 078,80

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5 hod.*1,3495=146,76 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 200 MD. Celkový náklad je teda v výške 130 MD * 146,76 Eur =  € 19 

078,55

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

239

Podporná Riadenie projektu

521 Mzdové vydavky

Finančný manažment - Finančný manažér

MD 146,76 € 200 29 352,00 29 352,00 0,00 100,00% 29 352,00

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 14,5 Eur * 7,5 hod.*1,3495=146,76 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 200 MD. Celkový náklad je teda v výške 200 MD * 146,76 Eur =  € 29 

351,62

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

240

Podporná Riadenie projektu

521 Mzdové vydavky

Partnerská dohoda - Publicita - Interný manažér pre publicitu

MD 157,95 € 26 4 106,70 4 106,70 0,00 100,00% 4 106,70

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, 

porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnom segmente.

Výpočet sadzby: 13*7,5*1,2*1,35 = 157,95 EUR / človekodeň (t.j. MD rate)

13 = sadzba 13 EUR za hodinu (táto interná sadza sa môže líšiť podľa pozície / role zamestnanca)

7,5 = 7,5 hodín z pracovného času (t.j. 8 hodín – 30 minút na obed)

1,2 = 20% odmena zo mzdy

1,35 = 35% je dopočítanie do úrovne superhrubej mzdy
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Partnerská dohoda - Quality assurance - Interný manažér riadenia kvality

MD 243,00 € 133 32 319,00 32 319,00 0,00 100,00% 32 319,00

Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti Quality Assurance prostredníctvom interných zamestnancov ÚPPVII alebo 

spolupracovníkov ÚPPVII na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru (výška MD je vypočítaná na základe max. výšky 

hodinovej mzdy 20 EUR a možnosti odmeny vo výške 20%, t.j. 20*7,5*1,2*1,35)

Analýza výstupov ŠU potrebných pre spracovanie súťažných podkladov a súvisiacich podkladov pre zabezpečenie procesu VO;

Revízia a oponentúra Detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ);

Revízia a oponentúra súťažných podkladov vo VO;

Revízia a oponentúra zmluvy s dodávateľom, 

Revízia a oponentúra k časovým míľnikom v projekte voči Projektovému plánu,

Revízia a oponentúra k plánovaným výstupom projektu voči schválenému obsahu výstupov v Štúdii uskutočniteľnosti

Revízia a pravidelná kontrola zoznamu otvorených otázok v projekte,

Revízia a pripomienkovanie Iniciálneho dokumentu (PID) projektu,                                                                                                

Revízia a pripomienkovanie správy o stave etapy projektu,

Revízia dokumentu popis produktu,

Revízia dekompozície produktov,

Revízia plánu kvality a zoznamu kvality,

Revízia a oponentúra plánu rozpočtu projektu,

Revízia, pripomienkovanie a pravidelná kontrola dokumentu Riadenie rizík projektu voči aktuálnemu stavu projektu. Revízia plánu 

konfiguračného manažmentu,

Revízia stanovísk a reportov pre Riadiaci výbor projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary 

Úradu a tretie strany;                                                              
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Podklady pre VO - Špecialista na VO

MD 151,82 € 80 12 145,60 12 145,60 0,00 100,00% 12 145,60

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 15 Eur * 7,5hod.*1,3495= 151,82 Eur. 

Jednotkova cena je kalkulovana na zaklade mzdovej politiky ziadatela a je v sulade s odmenou pre obdobne pracovne pozicie (experti) 

v ramci NP financovaneho z ESF

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 80 MD. Celkový náklad je teda v výške 80 MD * 151,82 Eur =  € 12 145,5

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

maximálny limit je stanovený na základe reálnej dohody o vykonaní práce

243

Podporná Riadenie projektu

521 Mzdové vydavky

Projektový manažment - Projektový manažér

MD 151,82 € 348 52 833,36 52 833,36 0,00 100,00% 52 833,36

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 8 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 15 Eur * 7,5 hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Jednotkova cena je kalkulovana na zaklade mzdovej politiky ziadatela a je v sulade s odmenou pre obdobne pracovne pozicie (experti) 

v ramci NP financovaneho z ESF

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 348 MD. Celkový náklad je teda v výške 348 MD * 151,82 Eur =  € 52 

832,94

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

Maximálny limit je stanovená na základe existujúcej pracovnej dohody
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Spracovanie ŠU - Spracovateľ ŠU

MD 253,03 € 40 10 121,20 6 072,75 4 048,45 100,00% 6 072,75

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 25 Eur * 7,5hod.*1,3495=253,03 Eur  

(určené na základe reálnej dohody o vykonaní práce)

Jednotkova cena je kalkulovana na zaklade mzdovej politiky ziadatela a je v sulade s odmenou pre obdobne pracovne pozicie (experti) 

v ramci NP financovaneho z ESF

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 40 MD. Celkový náklad je teda v výške 40 MD * 253,03Eur =  € 10 121,25 , 

pričom oprávnený výdajov je vo výške len 6 072,75 €, čo predstavuje kalkuláciu 15*40*7,5*1,3495 (15 € na hodinu je maximálny 

oprávnený výdavok pre pozíciu, ktorá ma na starosti prípravu podkladov pre projekt)

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa
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Spracovanie ZoNFP - Konzultant v oblasti ESIF

MD 151,82 € 40 6 072,80 6 072,80 0,00 100,00% 6 072,80

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 15 Eur * 7,5hod.*1,3495=151,82 Eur. 

Jednotkova cena je kalkulovana na zaklade mzdovej politiky ziadatela a je v sulade s odmenou pre obdobne pracovne pozicie (experti) 

v ramci NP financovaneho z ESF

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 40 MD. Celkový náklad je teda v výške 40 MD * 151,82  Eur =  € 6072,75

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

Maximálny limit je stanovený na základe reálnej dohody o vykonaní práce
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Administrácia projektu - Administratívny pracovník

MD 66,19 € 260 17 209,40 17 209,40 0,00 100,00% 17 209,40

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 6,54 Eur * 7,5hod.*1,3495=66,19 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 260 MD. Celkový náklad je teda v výške 260 MD * 66,19 Eur = 17,210,18 € 

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa
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Finančný manažment - Manažér pre monitoring

MD 101,21 € 114 11 537,94 11 537,94 0,00 100,00% 11 537,94

Popis aktivity je bližšie uvedený v personálnej matici. Kalkulácia mzdových nákladov vychádza z kvalifikovaného odhadu počtu 

pracovníkov pre danú aktivitu ako aj časového odhadu ich nasadenia, mzdové náklady sú stanovené podľa  prácnosti prevažujúcej 

činnosti jednotlivých pracovníkov v súlade  s výdavkami za obdobnú prácu v podmienkach Centra. 

Jednotková cena je určená ako hrubá mzda za ČH * 7,5 hod. * odvody zamestnávateľa  t.j. 10 Eur * 7,5hod.*1,3495=101,21 Eur. 

Predpokladaný počet MD pre túto pozíciu na celý projekt je 114 MD. Celkový náklad je teda v výške 114 MD * 101,21 Eur =  € 11 

538,23

Centrum si nárokuje aj odvody na strane zamestnvateľa

Publicita 870,00 €

248 Podporná Publicita 518 Ostatné služby Publicita - plagáty - ks 12,50 € 30 450,00 450,00 0,00 100,00% 450,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

249 Podporná Publicita 518 Ostatné služby Publicita - stála tabuľa - ks 100,00 € 1 120,00 120,00 0,00 100,00% 120,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

250 Podporná Publicita 518 Ostatné služby Publicita - veľkoplošný pútač - ks 250,00 € 1 300,00 300,00 0,00 100,00% 300,00
Jednotková cena vrátane počtu jednotiek vychádza zo skúseností získaných pri realizácii obdobných projektov, výdavok bude predmetom 

VO.

SPOLU 4 947 341,20 4 943 292,75 4 048,45 4 943 292,75


