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Všeobecný opis obstarávanej aktivity 

Účelom verejného obstarávania zo strany Inštitútu pre výskum práce a rodiny (ďalej v texte len „IVPR“) 

je zabezpečenie 24/7 prevádzky call-centra linky pre poskytovanie  krízovej  pomoci a poradenstva 

pre ženy zažívajúce násilie. Prevádzka linky, financovaná z Európskeho sociálneho fondu, bude 

realizovaná v roku 2015 ako pilotná prevádzka s výhľadom na ďalšie kontinuálne fungovanie v 

budúcich rokoch. Tieto ďalšie roky jej fungovania budú obstarané v roku 2015 s využitím know-how, 

znalostí, skúseností a best practice z prvého roku (resp. prvých 10 mesiacov) fungovania, ktorý sa 

zabezpečí práve výzvou na predloženie cenových ponúk, ktorá bude nasledovať v krátkom období (a 

po ukončení technického dialógu, ako bude uvedené nižšie). 

Prevádzka call-centra bude v ostrej pilotnej prevádzke fungovať od januára 2015 do 31. októbra 2015 

a bude zabezpečovaná dvomi operátorkami (ďalej v texte len „agent“), z toho počas nočných hodín 

jedným agentom s nadriadeným supervízorom/kou tejto linky. Call-centrum bude fyzicky umiestnené 

v priestoroch IVPR na Župnom námestí v Bratislave. Predmetom obstarania bude:  

A/ 10-mesačný prenájom zariadení, na ktorých bude fungovať samotné call-centrum, vrátane 

koncových zariadení (PC pre agentov v počte ks 3: 2 agenti a 1 supervízor), 

B/ 10-mesačný prenájom call-centrového softvérového vybavenia (2 licencie + 1 supervízor), 

C/ zabezpečenie konektivity – telefonickej linky počas celého fungovania call-centra. 
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Zabezpečenie pracovnej sily agentov nebude predmetom tejto zákazky (budú priamymi 

zamestnancami IVPR), v tejto zákazke sa zatiaľ neplánuje ani s prípadnými školeniami tzv. mäkkých 

zručností (môžu sa stať predmetom osobitného obstarávania). Súčasťou obstarávania je technické 

zaškolenie  7 poradkýň a vedúceho/cej linky do funkcionalít call-centrového systému.  

 

Účel tohto dokumentu 

Účelom tohto dokumentu je otvoriť krátky technicko-vzdelanostný dialóg medzi verejným 

obstarávateľom IVPR a potenciálnymi záujemcami. Zmyslom tohto dialógu je určiť, aké funkcionality, 

parametre a možnosti nastavenia sú k dispozícii na reálnom trhu v tomto roku tak, aby sa zabezpečil 

účel sledovaný zriadením linky, a zároveň aby jej prevádzka bola zmysluplne vyhodnotiteľná 

(reportingový systém) v rozumnom kompromise výdavok/úžitok.  

Účelom tohto dokumentu je zároveň stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) pred 

spustením samotného verejného obstarávania tak, ako to vyžaduje § 100 ods. 1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní. Za týmto účelom žiadame všetky oslovené subjekty, aby stanovili cenu 

jednotlivých častí zákazky (oboch naraz alebo čo i len jednej časti, v ktorej predmete podnikajú). 

Aký bude ďalší postup? 

Súčasťou ďalšieho postupu bude výmena otázok a odpovedí so záujemcami ohľadne zamýšľaného 

predmetu obstarávania, pričom všetky otázky a odpovede, ktoré sa vymenia v priebehu tohto procesu 

(cca 2 týždne), budú postúpené rovnako všetkým záujemcom a zverejnené na internetovej stránke 

IVPR. Po tom, ako si IVPR ujasní všetky otázky, zverejní výzvu na predkladanie ponúk (www.uvo.gov.sk) 

a zašle ju taktiež všetkým záujemcom, ktorí sa zúčastnili tohto technického dialógu. 

Predbežný opis predmetu zákazky - I. ČASŤ – call-centrum 

IVPR predpokladá, že súčasťou I. časti verejného obstarávania, rozdeleného na dve časti, bude najmä 
nasledovné: 
 

 prenájom HW, pripraveného pre call-centrum s nainštalovaným softvérovým vybavením (so 
splnením požiadavky na prípadnú mobilitu) vrátane prenájmu koncových zariadení (PC) pre 3 
miesta (2 operátori a 1 supervízor), 

 prenájom licencií 2 agentských miest call-centrového miesta a pre jedného supervízora (možnosť 

zapojenia až  5 - 10 agentov) 

 hlasové služby  ( ohlásenia) pre  prichádzajúce – čakajúce hovory v rade a iné 

 kúpa dvoch headsetov  ( zodpovedajúcej kvality pre  8 hod. zmennú prevádzku) 

 koncové zariadenia pre dvoch agentov 

 možnosť presmerovania hovorov 

 reportingový  systém ( štatistiky výkonu a nákladovosti) a základné požiadavky naň: 

o informácie o prichádzajúcom hovore (číslo volajúceho,  čas prichádzajúceho hovoru, čas 

prijatia hovoru, dĺžka hovoru a pod.)   

o počet prichádzajúcich  hovorov  v rade  

o počet  prijatých a neprijatých hovorov  za voliteľné časové obdobie  

o generovanie súhrnných štatistík (modifikácia podľa požiadavky) 

http://www.uvo.gov.sk/
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o možnosť exportu do excelu/PDF formátu 

o informácie o odchádzajúcich – presmerovaných hovoroch (  číslo volaného, čas  a dĺžka 

hovoru apod.) 

 databázový systém  ( štatistiky – premenné o problematike násilia pre účely získavania  

poznatkov)1 

o  pohlavie a vek volajúceho ( osobitná kategória volajúcich detí) 

o  kraj/okres/mesto odkiaľ volá 

o  typ problému ( priama obeť, nepriamy svedok, všeobecné poradenstvo) 

o  miera akútnosti situácie  

o  typ násilia ( fyzické, sexuálne, psychické, sociálne, ekonomické) 

o  frekvencia útokov  

o  typ páchateľa ( pohlavie, vek, kontext) 

o  dôsledky násilia ( zdravotné problémy, závažnosť zranení) 

o  odporúčaný  a realizovaný typ intervencie2 

 zaškolenie  poradkýň  na linke  v oblasti technickej obsluhy systému  

 zaškolenie správcu IKT na systém call centra 

 inštalácia call centra do 3 týždňov  

 modifikovateľnosť systému – možnosť meniť  počet licencií aj počas zmluvy 

 bezpečnostné parametre:  

o zabezpečenie  plnej funkcionality a bezporuchovosti systému:  

o 2 nezávislé,  plne funkčné  call-centrové systémy, možnosť online zálohovania  

o redundantné napojenie na dátové centrum pre hlasové a dátové služby (optika) 

o v prípade poruchy jednej z trás sú hovory presmerované automaticky na ďalšiu vetvu 

o reakčný čas  v prípade poruchy 1 hod 

o odstránenie technického problému do 4 hodín ( v pracovný aj mimopracovný deň) 

o garantovanie  plnej funkčnosti technológií  a dostupnosti služby  na úrovni  min. 99,5% 

o uchádzač je pravidelne podrobovaný bezpečnostným auditom 

 

Ochrana  údajov: 

o vysoký stupeň ochrany interných dát voči externým útokom 

o interná bezpečnosť  zabezpečená cez  management prístupových rolí (povolené aktivity  

v internej sieti len cez administrátora) 

o zabezpečenie archivácie  osobných údajov – telefónnych čísiel prichádzajúcich hovorov 
o možnosť spätného volania cez CLIR 
o možnosť nahrávania hovoru  
o možnosť odposluchu hovoru supervízorom 
o iné štandardné súčasti (uveďte aké) 

 

                                                           
1  Zabezpečiť ďalšie rozhranie umožňujúci prístup do vecnej databázy a prepojenie s reportingovým systémom   
2 Ide len o príklady premenných, ktoré by predmetný databázový systém mal obsahovať; databáza by mala byť 
modifikovateľná podľa potreby. 
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Predbežný opis predmetu zákazky - II. ČASŤ – samotná linka 

IVPR na základe skúseností z okolitých štátov predpokladá nasledovné využívanie služby (nasledujúce 

odhadované štatistiky budú reálne pravdepodobne až po niekoľkých týždňoch fungovania linky): 

Odhad počtu hovorov:  

1.  Prichádzajúce hovory : 

Priemerný počet  prichádzajúcich hovorov za 1 deň =  30 hovorov 

Priemerný počet minút jedného prichádzajúceho a prijatého hovoru = 20 minút  

Odhad počtu minút prichádzajúcich a prijatých hovorov za 1 deň: 

30 x 20 = 600 minút 

Rok nonstop prevádzky ( 12 mesiacov/ 365 dní)  = 600 x 365 = 219 000 minút 

prichádzajúcich a prijatých hovorov. 

2. Odchádzajúce alebo presmerované hovory: 

1/3 počtu minút prichádzajúcich  a prijatých hovorov, t. j. 219 000/3 = 73 000 minút za 

rok prevádzky 

Celkový počet minút prichádzajúcich ( prijatých) hovorov) a odchádzajúcich ( presmerovaných) 

hovorov za 1 rok ( 365 dní) = 219 000 + 73 000 = 292 000 minút  

Súčasťou zákazky môže byť: 
 

 Zabezpečenie zriadenia zelenej linky s číslom 0800 xxx xxx  
o  Vstupné, prevádzkové  a iné náklady vzťahujúce sa na zelené číslo 
o bezplatnosť nonstop linky z pevnej siete aj mobilných sietí  
o bezplatnosť volania zo všetkých sietí v rámci EÚ (voliteľné, je možné osobitne 

naceniť) 
o možnosť vymazania čísla zo zoznamu hovorov u mobilného operátora volajúceho (ak 

je možné zabezpečiť) 
 

Kontakty a požiadavky 

 
Vyzývame všetky subjekty, aby zaslali IVPR akékoľvek otázky a návrhy na doplnenie špecifikácií, ktoré 

môže IVPR zvážiť vo verejnom obstarávaní. Vaše otázky alebo podnety zasielajte v štruktúrovanej 

forme do 1. augusta 2014 na e-mailovú adresu martin.borzik@smarting.sk, kontaktná osoba: Martin 

Boržík, poverený riadením projektu obstarávania 

 

Žiadame zároveň všetky subjekty, aby na účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky určili 

predbežnú hodnotu služieb, ktoré poskytujú (časť 1 alebo 2 alebo obe naraz) a zaslali ju emailom na 

kontaktné miesto, uvedené vyššie. 
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