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6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobry den,

ziadame verejného  obstaravatela  o  vyjadrenie,  ci bude  akceptovat  odbornu  sposobilost  pre  Experta  c.3  Hlavny architekt  v  oblasti  SOA  certifikat
"Certified  SOA  Professional".  V  pripade,  že  nebude  tento  certifikat  akceptovať,  požadujeme  zdôvodnenie  vyjadrenia  a  uvedenie  taxativne
vymenovanie akceptovaneho ekvivalentu pre "SOA architect cert".

 

Dakujeme.

 

Odpoveď na otázku:

Verejný obstarávateľ pripúšťa vzhľadom na opis predmetu zákazky minimálnu relevantnosť  certifikátu „SOA architect cert“ pre realizáciu predmetu
zákazky. N.z. uvedeného ako aj v záujme eliminácie narušenia hospodárskej súťaže verejný obstarávateľ ruší požiadavku na predloženie certifikátu
„SOA architect cert“.

 

Na  základe  vyššie  uvedených  skutočností  verejný  obstarávateľ  odoslal  na  zverejnenie  oznámenie  o  dodatočných  informáciách,
informáciách  o  neukončenom  konaní  alebo  korigende,  n.  z.  ktorého  zároveň  primerane  predĺžil  lehotu  na  predkladanie  ponúk  do
05.10.2020, 10:00 hod.
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5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

VEC: Žiadosť o vysvetlenie

V nadväznosti na §48 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) a v súlade s bodom
10.3 a 10.4 súťažných podkladov  (ďalej len SP)  si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a
na preukázanie  splnenia  podmienok účasti  k verejnej súťaži  s názvom Registre  informačného  systému o  výstavbe  vyhlásenej  dňa  10.08.2020  vo
Vestníku VO č. 169/2020, pod značkou 30677 – MSS.

Otázka č. 1   ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania  (ďalej
len Oznámenie) k predmetnej súťaži. V bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť  je o.i. uvedené:   „ADD1) U v ZPS uvedie  ... 2.Minimálne 1 Z na
vytvorenie  IS,  ktorého predmetom  bola  integrácia  systémov medzi  organizáciami  na úrovni  výmeny údajov  prostredníctvom integračnej  platformy.
Predmetom  integrácie  musí  byť  minimálne  integrácia  na  spoločné  moduly  Ústredný  portál  verejnej  správy  (ÚPVS)  a  integrácia  na  nasledovné
referenčné údaje: a.      register fyzických osôb a b.      register právnických osôb a c.      register adries“
V súvislosti  s požiadavkou  na  referenčný  projekt,  ktorého  predmetom  bola  integrácia  tri  vyššie  zmieňované  referenčné  údaje,  si
dovoľujeme  verejného  obstarávateľa  požiadať  o bližšie  vysvetlenie,  prečo  je  požiadavka  definovaná  práve  týmito  konkrétnymi
referenčnými údajmi v rámci modulov ÚPVS?
Máme za to, že požiadavka je definovaná veľmi špecificky a pre riadne dodávku predmetu zákazky nie je relevantné na aké moduly konkrétne ÚPVS
bola referenčná zákazka  integrovaná, resp. že nie je pre účely predmetného projektu potrebné, aby sa jednalo  integráciu konkrétne na moduly ÚPVS,
a tým pádom takto definovaná požiadavka nie je v súlade s predmetom zákazky a v rámci nej požadovaného plnenia.

 

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ definoval požiadavku  uvedenými referenčnými údajmi  preto, že priamo súvisia s kľúčovou  funkcionalitou softvérového diela,
ktoré tvorí predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ upravuje minimálnu požadovanú úroveň štandardov pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) – bod 2 nasledovne:

Uchádzač v zozname poskytnutých služieb uvedie:

- Minimálne 1 zmluvu na poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako  je predmet zákazky, ktorej predmetom bol/je IS  /softvérové
dielo/,  ktorého  predmetom  bola  integrácia  systémov  medzi  organizáciami  na  úrovni  výmeny  údajov  prostredníctvom  integračnej  platformy.
Predmetom integrácie musí byť minimálne integrácia na spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

- Minimálne 1 zmluvu na poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako  je predmet zákazky, ktorej predmetom bol/je IS  /softvérové
dielo/,  ktorého  predmetom  bola  integrácia  systémov  medzi  organizáciami  na  úrovni  výmeny  údajov  prostredníctvom  integračnej  platformy.
Predmetom integrácie musí byť minimálne integrácia na nasledovné existujúce registre obsahujúce referenčné údaje:

a. register fyzických osôb (RFO) a

b. register právnických osôb (RPO) a

c. register adries (RA)

Uchádzač môže zmluvu podľa bodu 3 (integrácia na RFO, RPO a RA) preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

19.08.2020 17:59:54 03.09.2020 00:43:54



Vytvorené dňa: 03.09.2020 00:43:54

Vysvetľovanie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Registre informačného systému o výstavbeNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 10000921Strana: 2 z 8 Vytvorené dňa: 03.09.2020 00:43:54

 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ  rozlišuje medzi spoločnými modulmi ÚPVS a registrami dostupnými v rámci ÚPVS  (www.slovensko.sk). Verejný
obstarávateľ nepožaduje  preukázanie skúseností  s integráciou na  konkrétne hlavné  moduly  portálu ÚPVS  (napr.  IAM,  eDesk,  eNotify,  MEP,  CEP,
eForm  a pod.),  avšak  v zmysle  cieľov  projektu  a s ohľadom  na  požadovanú  funkcionalitu  diela  vytvoreného  v rámci  predmetu  zákazky  požaduje
preukázanie skúseností s integráciou IS na portál ÚPVS bez bližšieho určenia modulov. Z rovnakého dôvodu, s ohľadom na požadovanú funkcionalitu
diela vytvoreného v rámci predmetu zákazky, požaduje preukázanie skúseností s integráciou na kľúčové registre (RFO, RPO, RA).

Verejný obstarávateľ požaduje referenciu na všetky uvedené  integrácie z dôvodu potreby overenia, že uchádzač má reálne, praktické skúsenosti so
všetkými uvedenými  integráciami a  vie  tak zabezpečiť  vytvorenie  a dodanie  riešenia v  požadovanej  kvalite.  Každá z  integrácií RFO,  RPO,  RA a
ÚPVS je  riešená  samostatným  a  špecifickým procesom,  je potrebné  komunikovať  s  rôznymi  správcami  týchto  registrov  a  ÚPVS,  je vytvorená  a
navrhnutá v špecifickej architektúre a na špecifickej technológii. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ požaduje preukázanie referencie na  integráciu na
každý z uvedených registrov a ÚPVS.

Aby bola zabezpečená synchronizácia údajov pri  referencovaní a pri  ich výmene, navrhované riešenie sa  implementuje v zmysle zavedenia princípu
„jedenkrát a dosť“ do procesov stavebného zákona  integráciou na referenčné registre. Integrácia na referenčné registre bude taktiež slúžiť ako zdroj
údajov  pri  zabezpečení  dátovej  kvality  (stotožnovanie,  zlučovanie,  aktuálnosť  údajov,  ...)  a  rovnako  sa  predpokladá,  že  zabezpečí  jednoznačnú
identifikáciu kmeňových dát, ktoré budú následne poskytované ako referenčné. Proces integrácie na každý z uvedených registrov je viac-krokový a z
časového hľadiska náročný, je potrebné splniť všetky náležitosti, ktoré sú s  týmito  integráciami spojené  (vytvorenie dohody o  integračnom zámere,
naplnenie  bezpečnostných  požiadaviek,  overenie  integrácie z  pohľadu  spoľahlivosti,  výkonnosti,...).  Pri  implementácií  integrácií  na  referenčné
registre je kľúčové mať znalosť o tom ako implementovať dátové objekty registrov do biznisu navrhovaného riešenia. Preto je potrebné mať skúsenosti
a vedieť ako zabezpečiť tieto  integrácie z pohľadu jednotlivých biznis procesov (riadenie komunikácie, UAT testovanie, definícia rolí, zodpovedností,
nastavenie  SLA,...).  Bezproblémová  integrácia  na  referenčné  registre  je  z  charakteru  projektu  kľúčová  a  nevyhnutná  pre  správne  fungovanie
navrhovaného riešenia, preto je požadované, aby mal zhotoviteľ reálne skúsenosti s integráciou na všetky uvedené registre.

Otázka  č.  2     ODDIEL  III:  PRÁVNE,  EKONOMICKÉ,  FINANČNÉ  A  TECHNICKÉ  INFORMÁCIE  Oznámenia  k predmetnej  súťaži.  V  bode  III.1.3)
Technická  a  odborná  spôsobilosť  je  o.i.  uvedené:     „ADD1)  U  v  ZPS  uvedie  1.Minimálne  1  Z  na  vytvorenie  IS,  ktorého  predmetom  bol  vývoj  a
nasadenie IS, ktorý spracováva referenčné údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (tzn. IS, ktorý sám eviduje referenčné údaje).“
V súvislosti s požiadavkou na  referenčný  projekt,  ktorého predmetom  bol  vývoj a  nasadenie  IS,  ktorý spracováva  referenčné  údaje
podľa  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  si  dovoľujeme  verejného  obstarávateľa  požiadať  o bližšie  vysvetlenie,  o aké
referenčné  údaje  sa  má  jednať?  Majú  to  byť  konkrétne  referenčné  údaje  (tj.  register  fyzických  osôb,  register  právnických  osôb,
register adries), uvedené v otázke  1  tohto dokumentu, alebo ich kombinácia, alebo  iné  referenčné údaje, ktoré verejný obstarávateľ
bližšie nešpecifikoval?
Máme za to, že požiadavka  je definovaná tak, že podmienky kladené na referenčný projekt č. 1 a č. 2 spolu úzko súvisia a nebude ich možné splniť
dvoma rôznymi, ale len jedným referenčným projektom (spĺňajúcim obe podmienky súčasne), čo môže viesť k výraznému obmedzeniu hospodárskej
súťaže.

 

Odpoveď na otázku č. 2:

Verejný  obstarávateľ  požaduje  preukázanie  skúseností  s tvorbou  aspoň  1  informačného  systému,  ktorý  plní  úlohu  registra  obsahujúceho  bližšie
neurčené referenčné údaje.

Verejný obstarávateľ upravuje minimálnu požadovanú úroveň štandardov pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) – bod 1 nasledovne:

Uchádzač v zozname poskytnutých služieb uvedie:

- Minimálne 1 zmluvu na poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako  je predmet zákazky, ktorej predmetom bol/je IS  /softvérové
dielo/, ktorý plní úlohu registra obsahujúceho bližšie neurčené referenčné údaje. Referenčným údajom je údaj objektu evidencie, ktorý
je uvedený v zozname referenčných registrov.

Odôvodnenie: Vzhľadom na ciele projektu verejný obstarávateľ považuje za oprávnené požadovať od uchádzača preukázanie skúseností s tvorbou a
nasadením informačných systémov v rovnakej oblasti ako je predmet zákazky, tzn. registrov referenčných údajov.

Otázka  č.  3     ODDIEL  III:  PRÁVNE,  EKONOMICKÉ,  FINANČNÉ  A  TECHNICKÉ  INFORMÁCIE  Oznámenia  k predmetnej  súťaži.  V  bode  III.1.3)
Technická a odborná spôsobilosť  je o.i. uvedené:   „ADD1) U v ZPS uvedie  ... 3.Minimálne 1 Z na vytvorenie IS, ktorého predmetom bolo dodanie IS v
nasledovných oblastiach: a.    migrácia a pravidelné spracovanie a import vstupných údajov z Katastra nehnuteľností (KN) do štruktúrovanej databázy
(RDBMS)  v  minimálnom  rozsahu  50  GB  a  1000  súborov  na  jednotku  importu  a  b.     integrácia  na  RA  a  c.     poskytovanie  mapových  služieb  v
štandardoch WMS a WFS a d.    poskytuje minimálne 20 mapových služieb WMS a 10 mapových služieb WFS Poskytuje GIS webové rozhranie pre
verejnosť s priemernou návštevnosťou 5 000 000 návštev za rok.“
V súvislosti s požiadavkou na referenčný projekt, ktorého predmetom bolo dodanie  IS kumulatívne spĺňajúce vyššie popísané oblasti
(požiadavky), si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o bližšie vysvetlenie, prečo musí daný referenčný projekt spĺňať práve
podmienku „import vstupných údajov z Katastra nehnuteľností (KN)“, a zároveň podmienku „integrácia na RA“?
Máme za to, že požiadavka  je definovaná veľmi  špecificky, pričom pre predmet dodávky nie  je nevyhnutné, aby sa  import vstupných údajov  týkal
jedného konkrétneho IS. Zároveň máme za to, že takéto úzke vymedzenie referenčného projektu môže viesť k výraznému obmedzeniu hospodárskej
súťaže.

 

Odpoveď na otázku č. 3:

Verejný obstarávateľ upravuje minimálnu požadovanú úroveň štandardov pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) – bod 3 nasledovne:

- Minimálne 1 zmluvu na poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorej predmetom bol/je IS / softvérové
dielo/ s nasledovnou funkcionalitou:

a. pravidelné spracovávanie a import údajov z Katastra nehnuteľností (KN) do štruktúrovanej databázy (RDBMS) a

b.  poskytovanie  mapových  služieb  v  štandardoch  WMS  a  WFS  prostredníctvom  webového  rozhrania  pre  verejnosť  s priemernou  návštevnosťou
návštev 2 500 000 za rok.

Odôvodnenie:  Verejný  obstarávateľ  pripúšťa,  že  priúzke  vymedzenie  referenčného  projektu  môže  viesť  k výraznému  obmedzeniu  hospodárskej
súťaže,  avšak  vzhľadom  na  ciele  projektu  naďalej  trvá  na  preukázaní  skúseností  uchádzača  s integráciou  informačných  systémov  na  Kataster
nehnuteľností a so zobrazovaním GIS informácií prostredníctvom aktívnych a používaných webových rozhraní používateľom.

Otázka  č.  4  ODDIEL  III:  PRÁVNE,  EKONOMICKÉ,  FINANČNÉ  A  TECHNICKÉ  INFORMÁCIE  Oznámenia  k  predmetnej  súťaži.  V  bode  III.1.3)
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Technická a odborná spôsobilosť  je o.i. uvedené: „ADD2) Expert č. 1 Projektový manažér -       min 5 rokov praxe v oblasti projektového riadenia  IT
projektov -       min 3 skúsenosti v oblasti riadenia  IT projektov v pozícii projektový manažér v oblasti realizácie  IS zameraných na analýzu, vývoj a
implementáciu -       softvérového (SW) riešenia a E riadil aspoň v  1 prípade tím projektu, ktorého hodnota bola min vo výške  2 500 000  eur s DPH
(aspoň 1 skúsenosť) -       cert PRINCE 2 Practitioner alebo IPMA B na kvalifikáciu pre riadenie projektov“
V súvislosti  s požiadavkou  na  certifikáciu  daného  experta  pripúšťa  verejný  obstarávateľ  ako  ekvivalent  daných  certifikátov  aj
certifikáciu PMP, resp.  aké ekvivalenty požadovanej certifikácie verejný obstarávateľ pripúšťa?

 

Odpoveď na otázku č. 4:

Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 38 ods. 1 písm. c) zákona o VO, tzn. určil
podmienky účasti týkajúce technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 zákona o VO.

Verejný  obstarávateľ  uvádza,  že  možnosť  predloženia  ekvivalentných  dokladov  zodpovedajúcej  úrovne,  vydaných  medzinárodne  uznávanou
akreditačnou a certifikačnou autoritou sa vzťahuje na všetky typy požadovaných dokladov.

Verejný  obstarávateľ  chápe  pod  pojmom  „medzinárodne  uznávaná  akreditačná  a certifikačná  autorita“  takú  entitu,  ktorá  je  oprávnená  vydávať
konkrétny  typ  certifikátu na  základe akreditácie  udelenej príslušnou  organizáciou,  a ňou vydané  certifikáty sú  na základe  princípu ekvivalencie  v
rámci  medzinárodného  akreditačného  systému  vzájomne  uznávané.  Verejný  obstarávateľ  uzná  certifikáty  vydané  tak  slovenskými  ako  aj
zahraničnými  certifikačnými  autoritami,  ktoré  sú  oprávnené  konkrétny  typ  certifikátu  vydať.  Napr.  medzinárodne  uznávaný  certifikát  PRINCE  2
vydáva zahraničná  spol.  PeopleCert na  základe poverenia  certifikačnou  autoritou AXELOS  a  certifikačné skúšky  zabezpečujú  viaceré slovenské
spoločnosti  ako  spoločnosťou  PeopleCert  akreditované  tréningové  organizácie  (ďalej  len  „ATO“),  mimo  Slovenskej  národnej  akreditačnej  služby
(ďalej  len  „SNAS“),  ktorá  v zmysle  citovaného  zákona  č.  505/2009  o  akreditácii  orgánov  posudzovania  zhody  a o zmene  a  doplnení  niektorých
zákonov vykonáva akreditáciu kalibračných, skúšobných a medicínskych laboratórií , orgánov certifikujúcich produkty, osoby, systémy manažérstva
(QMS,  systémy  na  zabezpečovanie  kvality  podľa  požiadaviek  NATO,  systémy  manažérstva  kvality  pri  zváraní,  systémy  trvalo  udržateľného
obhospodarovania  lesov,  systémy  manažérstva  kvality  pre  zdravotnícke  pomôcky,  EMS,  ISMS,  OH&S  MS,  FSMS),  inšpekčných  orgánov,
overovateľov  EMAS,  overovateľov  emisií  skleníkových  plynov,  organizátorov  medzilaboratórnych  porovnávaní.  SNAS  ďalej  vykonáva  atestáciu
plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek a posudzovanie a inšpekciu laboratórií v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.

Verejný obstarávateľ nemôže a nebude definovať akceptované ekvivalenty dokladov na preukázanie odbornej spôsobilosti.

Odôvodnenie: Predloženie ekvivalentného dokladu nepodlieha presnému vymedzeniu preto, aby nebola obmedzená možnosť uchádzačov preukázať
splnenie  požiadavky  ekvivalentným  spôsobom,  a tým  aj  hospodárska  súťaž.  Presným  vymedzením  akceptovaných  ekvivalentných  dokladov  by
verejný obstarávateľ mohol opätovne obmedziť takých uchádzačov, ktorí majú záujem splnenie požiadavky preukázať ekvivalentom nenachádzajúcim
sa v zozname akceptovaných ekvivalentov.

Otázka  č.  5     ODDIEL  III:  PRÁVNE,  EKONOMICKÉ,  FINANČNÉ  A  TECHNICKÉ  INFORMÁCIE  Oznámenia  k predmetnej  súťaži.  V  bode  III.1.3)
Technická  a  odborná  spôsobilosť  je  o.i.  uvedené:     „ADD2)  Expert  č.  2  Hlavný  SW  analytik  -        min  5  rokov  praxe  v  oblasti  SW  analýzy  a
modelovania IS  -       min 2 skúsenosti zamerané na analýzu SW  riešení, pričom min 1 skúsenosť bola s analýzou IS  zameraného na spracovanie
dokumentov,  ktoré  boli  podpisované  kvalifikovaným  elektronickým  podpisom  a/alebo  elektronickou  pečaťou  v  zmysle  platnej  legislatívy;  pričom
hodnota aspoň 1 tohto SW riešenia bola min 1 000 000 eur s DPH -       cert s min úrovňou OMG Certified UML (Unified Modeling Language) Advanced
“  V súvislosti  s požiadavkou  na  certifikáciu  daného  experta  prosím  o vysvetlenie,   aké  ekvivalenty  požadovanej  certifikácie   (OMG
Certified UML Advanced) verejný obstarávateľ pripúšťa?

 

Odpoveď na otázku č. 5:

Pozri vyjadrenie verejného obstarávateľa k otázke č. 4 vyššie.

Otázka  č.  6     ODDIEL  III:  PRÁVNE,  EKONOMICKÉ,  FINANČNÉ  A  TECHNICKÉ  INFORMÁCIE  Oznámenia  k predmetnej  súťaži.  V  bode  III.1.3)
Technická a  odborná  spôsobilosť  je o.i.  uvedené:    „ADD2)  Expert č.  5  Hlavný  tester  -        min  5  rokov praxe  v  oblasti  testovania  IS   -        min  3
skúsenosti v oblasti testovania  IS -       cert ISTQB úrovne Advanced Test manager“ V súvislosti s požiadavkou na certifikáciu daného experta
prosím o vysvetlenie,  aké ekvivalenty požadovanej certifikácie (ISTQB úrovne Advanced Test manager) verejný obstarávateľ pripúšťa?

 

Odpoveď na otázku č. 6:

Pozri vyjadrenie verejného obstarávateľa k otázke č. 4 vyššie.

Otázka  č.  7     ODDIEL  III:  PRÁVNE,  EKONOMICKÉ,  FINANČNÉ  A  TECHNICKÉ  INFORMÁCIE  Oznámenia  k predmetnej  súťaži.  V  bode  III.1.3)
Technická a odborná spôsobilosť je o.i. uvedené:   „ADD2) Expert č. 7 Expert pre MDM/dátovú kvalitu -       min 5 rokov praxe v oblasti IT  -       min 2
skúsenosti v oblasti návrhu a  implementácie  funkčnosti a procedúr dátovej kvality  IS, pričom aspoň 1 z  týchto projektov bol zameraný na oblasť  -
návrhu  a  implementácie  riešenia  pre  stotožňovanie  údajov  voči  referenčným  údajom  a  aspoň  1  z  týchto  projektov  bol  zameraný  na  oblasť
implementácie SW -       komponentov MDM (Master Data Management) a/alebo DQ (Data Quality), alebo ekvivalentných SW komponentov -       cert
z oblasti správy a manažmentu dát“ V súvislosti s požiadavkou na certifikáciu daného experta prosím o vysvetlenie,  aký typ certifikácie z
oblasti  správy  a  manažmentu  dát  verejný  obstarávateľ  požaduje?  A zároveň,  prečo  požaduje,  aby  min.  1  skúsenosť  s  integráciou
komplexného IS alebo komplexných IS na iné IS na aspoň 1 referenčný register?

 

Odpoveď na otázku č. 7:

Verejný  obstarávateľ  ruší  požiadavku  na  predloženie  „certifikátu  z oblasti  správy  a manažmentu  dát“  a akceptuje  preukázanie  skúseností  v
požadovanej oblasti praxou/ konkrétnymi realizovanými projektami.

Odôvodnenie: Aj keď verejný obstarávateľ vníma požiadavku na dodržiavanie noriem a princípov v oblasti správy a manažmentu dát  (resp. „Master
Data  Management  (MDM)“  a „Data  Quality  (DQ)“)  predovšetkým  vo  fázach  návrhu  riešenia,  návrhu  architektúry,  ako  aj  pri  samotnom  vývoji
softvérového  diela  za  opodstatnenú,  pripúšťa  že  certifikáty  ako  „Certified  Data  Management  Professional  (CDMP)“,  „Certified  Information
Management  Professional  (CIMP)“  alebo  „Data  Governance  and  Stewardship  Professional  (DGSP)“  nie  sú  na  Slovensku  bežne  dostupné  a  táto
požiadavka by mohla negatívne ovplyvniť otvorenosť verejného obstarávania a počet súťažiacich subjektov.
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Druhá časť otázky č. 7 znie, cit.:

„A zároveň, prečo požaduje, aby min. 1 skúsenosť s integráciou komplexného  IS alebo komplexných  IS na iné  IS na aspoň 1 referenčný
register?“

Odpoveď:  V prípade experta  č.  7  verejný obstarávateľ  nepožaduje,  aby tento  disponoval  min.  1  skúsenosťou s integráciou komplexného  IS  alebo
komplexných IS na iné IS na aspoň 1 referenčný register.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v prípade experta č. 8 verejný obstarávateľ okrem iného požaduje aj:

„-min  3  skúsenosti úspešne  zvládnuté  s  integráciou  komplexného  IS  alebo  komplexných  IS  na  iné  IS,  pričom  min  1  táto skúsenosť  bola  pre
projekt integrovaný na aspoň 1 referenčný register (referenčný register  je definovaný v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o e-Governmente). Za úspešne zvládnuté  integrácie sa
považujú také, ktoré sú v čase predkladania ponuky v produkčnej prevádzke.“

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ  definoval požiadavku  na min  1  skúsenosť s  projektom integrovaným  na aspoň  1  referenčný register  preto,  že
priamo súvisí s kľúčovou funkcionalitou softvérového diela, ktoré tvorí predmet zákazky.

Otázka č. 8   VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE Oznámenia k predmetnej súťaži:   „ADD2) Expert č. 9 Konzultant pre oblasť bezpečnosti -       min 5
rokov praxe v oblasti bezpečnosti  IS so zameraním na ochranu osobných údajov -       min 3 skúsenosti v oblasti bezpečnosti IS, pričom min 1 táto
skúsenosť obsahovala aj posúdenie súladu IS s GDPR a zároveň bola v súlade s -       bezpečnostnými štandardami v zmysle platnej  legislatívy. -
cert CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) alebo CISSP (Certified in  Information Systems Security Professional“ V súvislosti s
požiadavkou  na  certifikáciu  daného  experta  prosím  o vysvetlenie,   aké  ekvivalenty  požadovanej  certifikácie  (CRISC,  resp.  CISSP)
verejný obstarávateľ pripúšťa?

 

Odpoveď na otázku č. 8:

Pozri vyjadrenie verejného obstarávateľa k otázke č. 4 vyššie.

 

Otázka č. 9    VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE Oznámenia k predmetnej súťaži:     „ADD2) Expert č. 10 Špecialista na GIS a  prepojenie katastra
nehnuteľností Konzultant pre GIS -         min 5 rokov praxe v oblasti GIS a  IS prepojených na služby a/alebo dáta katastra nehnuteľností; -         min 2
skúsenosti s úspešnou realizáciou  IS, ktorý bol prepojený na služby a/alebo dáta katastra nehnuteľností v rozsahu: analýza, spracovanie potrebnej
integračnej dokumentácie, návrh a implementácia IS. Za úspešne realizovaný  IS sa považuje taký, ktorý je v čase predkladania ponuky v produkčnej
prevádzke.  -          cert  na  technológiu  GIS  zameranú  na  návrh  enterprise  systémov  GIS“  V súvislosti  s požiadavkou  na  certifikáciu  daného
experta prosím o vysvetlenie,  aké ekvivalenty požadovanej certifikácie  (na  technológiu GIS zameranú  na návrh enterprise systémov
GIS) verejný obstarávateľ pripúšťa?

 

Odpoveď na otázku č. 9:

Verejný obstarávateľ ruší požiadavku na predloženie „certifikátu na technológiu GIS zameranú na návrh enterprise systémov GIS“.

Odôvodnenie:  Nakoľko  cieľom  projektu  nie  je  vytvorenie  GIS  ale  integrácia  na  existujúce  riešenia  (Kataster  nehnuteľností,  ZBGIS),  Verejný
obstarávateľ považuje za dostatočné preukázať  minimálnu požadovanú prax v oblasti GIS a skúsenosti s realizáciou informačných systémov s GIS v
 zmysle pôvodnej požiadavky.

Otázka  č.  10     VI.3)  DOPLŇUJÚCE  INFORMÁCIE  Oznámenia  k predmetnej  súťaži:     „ADD3)  VO  požaduje,  aby  U  predložil  platné  certifikáty,
osvedčenia  alebo  ekvivalentné  doklady  vydané  medzinárodne  uznávanou  akreditačnou  a certifikačnou  autoritou,  a  to:  -        certifikát  ISO  9001  v
oblasti IT  -       certifikát ISO 27001 v oblasti systému riadenia bezpečnosti informácií -       certifikát ISO 20000 -       certifikát ISO/IEC 25000:2014 v
oblasti kvality  poskytovaných služieb  SW  vývoj“  V súvislosti s požiadavkou na  certifikát  ISO/IEC  25000:2014  prosím o vysvetlenie,  prečo
verejný obstarávateľ  požaduje  predmetný  certifikát?  Máme za  to,  že  ISO  certifikáty  9001,  27001  a 2000  garantujú,  že uchádzač  sa  venuje
rutinnému vývoju softvérových riešení, a tým pádom je dostatočne kompetentný k riadnemu dodaniu predmetu zákazky.

 

Odpoveď na otázku č. 10:

Verejný obstarávateľ ruší požiadavku na predloženie certifikátov ISO 20000 a ISO/IEC 25000:2014 (ďalej len „ISO 25000“).

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ pripúšťa minimálnu relevantnosť certifikátu  ISO 20000 pre realizáciu predmetu zákazky (analýza, návrh riešenia,
návrh  architektúry,  vývoj  a  testovanie,  nasadenie  informačného  systému  do  rutinnej  prevádzky  bez  služieb  podpory  prevádzky  IS)  a to,  že  táto
požiadavka by mohla neopodstatnene negatívne ovplyvniť otvorenosť verejného obstarávania a počet súťažiacich subjektov.

Aj keď Verejný obstarávateľ vníma požiadavku na dodržiavanie noriem a princípov v oblasti kvality softvérových produktov predovšetkým vo  fázach
návrhu riešenia,  návrhu architektúry,  ako aj  pri  samotnom  vývoji softvérového  diela  za  opodstatnenú,  pripúšťa že  certifikát  ISO  25000  nie  je  pre
realizáciu predmetu zákazky nevyhnutný, a táto požiadavka v kombinácii so skutočnosťou, že ISO 25000 nie je v súčasnosti akreditačnou schémou
SNAS,  čo  limituje  množstvo vydaných  certifikátov  ISO  25000  na území  Slovenskej  republiky,  by mohla  negatívne ovplyvniť  otvorenosť verejného
obstarávania a počet súťažiacich subjektov.

 

Na  základe  vyššie  uvedených  skutočností  verejný  obstarávateľ  odoslal  na  zverejnenie  oznámenie  o  dodatočných  informáciách,
informáciách o  neukončenom  konaní  alebo  korigende,  n.  z.  ktorého zároveň  primerane  predĺžil  lehotu  na  predkladanie  ponúk  do
05.10.2020, 10:00 hod.
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4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Verejný obstarávateľ  (VO) v Súťažných podkladoch v časti  III.1.3 - Technická a odborná spôsobilosť požaduje predloženie Zoznam dodávok tovaru
alebo poskytnutých služieb (ZPS) za posledné 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnej súhrnnej výške 2 000 000 eur. Žiadame o
vysvetlenie, na základe akých kritérií stanovil Verejný obstarávateľ túto minimálnu výšku ZPS a tiež prosíme o vysvetlenie prečo nie je možné doložiť
Zmluvu alebo Zoznam zmlúv s požadovaným predmetom, ktorých náročnosť bude porovnateľná s rozsahom predmetu zákazky určenom v kapacite
človekodní (ČD). Pre tento prípade prosíme o stanovenie minimálneho počtu ČD pre dokladovanie ZPS.

 

Odpoveď na otázku:

Verejný obstarávateľ určil minimálnu súhrnnú výšku 2 000 000 eur pre zoznam poskytnutých služieb za posledné tri  roky od vyhlásenia verejného
obstarávania na základe predpokladanej hodnoty softvérového diela.

Verejný obstarávateľ  nepripúšťa predloženie  zoznamu poskytnutých  služieb s uvedením náročnosti  v kapacite človekodní  (ČD)  preto,  že kritériom
splnenia  požiadavky  je  predloženie  zoznamu  poskytnutých  služieb  v určitej  celkovej  finančnej  výške,  a nie  je  možné  vyhodnotiť  splnenie
definovaného kritéria porovnaním rozdielnych veličín (finančnú sumu s počtom človekodní).

V dôsledku  vysvetľovania  informácií  potrebných  na  vypracovanie  ponuky,  informácií  na  preukázanie  splnenia  podmienok  účasti  verejný
obstarávateľ  mení  minimálnu  požadovanú  úroveň  štandardov  pre  niektoré  podmienky  účasti.  Vzhľadom  na  uvedenú  skutočnosť
verejný obstarávateľ odoslal na  zverejnenie oznámenie o korigende, n.z. ktorého zároveň primerane predĺžil  lehotu na predkladanie
ponúk do 05.10.2020, 10:00 hod.

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ nepripúšťa predloženie zoznamu poskytnutých služieb s uvedením náročnosti v kapacite človekodní  (ČD) preto,
že  takéto  informácie  nie  je možné  z pozície verejného obstarávateľa  bez podrobnej znalosti  konkrétneho projektu overiť, nie  je možné  akceptovať
subjektívne  tvrdenie  o  „náročnosti  porovnateľnej  s rozsahom  predmetu  zákazky“,  a teda  ani  možné  objektívne  vyhodnotiť  preukázanie  splnenia
požiadavky. Požadovanie preukázania poskytnutých služieb za určité časové obdobie v určitej  finančnej výške  je v oblasti verejného obstarávania
bežná prax a z pohľadu verejného obstarávateľa štandardný postup, ktorým sa overuje, či uchádzač má praktické skúsenosti  s realizáciou plnenia
rovnakého alebo podobného  charakteru a  rozsahu ako  je  predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požadovaním  splnenia určenej  podmienky účasti
skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky.
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3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Verejný obstarávateľ (VO) v Súťažných podkladoch v časti III.1.3 - Technická a odborná spôsobilosť požaduje na preukázanie príslušnej spôsobilosti
pre „Expert č.7“ cit.  „cert z oblasti správy a manažmentu dát“. Žiadame o presnejšie a konkrétnejšie určenie  toho, aký certifikát  je požadovaný a o
uvedenie príkladov alebo kritérií, na základe ktorých bude Verejný obstarávateľ považovať dodaný certifikát za dostačujúci?

 

Odpoveď na otázku:

Verejný  obstarávateľ  ruší  požiadavku  na  predloženie  „certifikátu  z oblasti  správy  a manažmentu  dát“  a akceptuje  preukázanie  skúseností  v
požadovanej oblasti praxou/ konkrétnymi realizovanými projektami.

Odôvodnenie: Aj keď verejný obstarávateľ vníma požiadavku na dodržiavanie noriem a princípov v oblasti správy a manažmentu dát  (resp. „Master
Data  Management  (MDM)“  a „Data  Quality  (DQ)“)  predovšetkým  vo  fázach  návrhu  riešenia,  návrhu  architektúry,  ako  aj  pri  samotnom  vývoji
softvérového  diela  za  opodstatnenú,  pripúšťa  že  certifikáty  ako  „Certified  Data  Management  Professional  (CDMP)“,  „Certified  Information
Management  Professional  (CIMP)“  alebo  „Data  Governance  and  Stewardship  Professional  (DGSP)“  nie  sú  na  Slovensku  bežne  dostupné  a  táto
požiadavka by mohla negatívne ovplyvniť otvorenosť verejného obstarávania a počet súťažiacich subjektov.

 

Na  základe  vyššie  uvedených  skutočností  verejný  obstarávateľ  odoslal  na  zverejnenie  oznámenie  o  dodatočných  informáciách,
informáciách  o  neukončenom  konaní  alebo  korigende,  n.  z.  ktorého  zároveň  primerane  predĺžil  lehotu  na  predkladanie  ponúk  do
05.10.2020, 10:00 hod.
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2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame  Verejného  obstarávateľa  zdôvodniť  požiadavku  na  predloženie  certifikátov  ISO  20000  a  ISO  25000.  Podľa  nášho  názoru  ide  o
neopodstatnené a neodôvodnené obmedzenie hospodárskej súťaže.

Certifikát ISO 20000 by mal zmysel, ak by súčasťou dodávky bola aj dodávka IT služieb v rámci podpory prevádzky systému. V tomto prípade je to
však  nad  rámec  požadovaného  predmetu  dodávky,  ktorý  je  podľa  nášho  názoru  dostatočne  pokrytý  certifikátom  ISO  9001,  ak  uchádzač  má
certifikáciu na analýzu, vývoj/implementáciu, testovanie a zavedenie IS.

Certifikát ISO 25000 je certifikát kvality SW produktu alebo certifikát spôsobu posudzovania produktu. Tento SW však momentálne neexistuje, keďže
bude vyvíjaný.  To  je  možné  urobiť  až  vtedy,  keď bude  produkt  existovať,  pričom požiadavky  zo  súťažných  podkladov  na dodávku  žiadnu  takúto
certifikáciu nevyžadujú. Vývoj resp. výrobu produktu a jeho zavedenie pokrýva ISO 9001.

Z  týchto  dôvodov  považujeme  oba  požadované  certifikáty,  konkrétne  ISO  20000  a  ISO  25000  za  nadbytočné  a  hlavne  výrazne  obmedzujúce
hospodársku  súťaž.  Máme  za  to,  že  záujmom  Verejného  obstarávateľa  má  byť  čo  najväčšia  otvorenosť  verejného  obstarávania  a  zabezpečenie
maximálneho  počtu  relevantných  súťažiacich  hospodárskych  subjektov.  Týmto  bude  zabezpečená  efektivita  využitia  finančných  prostriedkov
vynaložených na realizáciu predmetu dodávky. Z vyššie uvedených argumentov žiadame vylúčiť zo súťažných podkladov požiadavku na predloženie
certifikátov ISO 20000 aj ISO 25000.

 

Odpoveď na otázku:

Verejný obstarávateľ ruší požiadavku na predloženie certifikátov ISO 20000 a ISO/IEC 25000:2014 (ďalej len „ISO 25000).

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ pripúšťa minimálnu relevantnosť certifikátu ISO 20000 pre realizáciu predmetu zákazky (analýza, návrh riešenia,
návrh  architektúry,  vývoj  a testovanie,  nasadenie  informačného  systému  do  rutinnej  prevádzky  bez  služieb  podpory  prevádzky  IS)  a to,  že  táto
požiadavka by mohla neopodstatnene negatívne ovplyvniť otvorenosť verejného obstarávania a počet súťažiacich subjektov.

Aj keď verejný obstarávateľ vníma požiadavku na dodržiavanie noriem a princípov v oblasti kvality softvérových produktov predovšetkým vo  fázach
návrhu riešenia,  návrhu architektúry,  ako aj  pri  samotnom vývoji  softvérového  diela za  opodstatnenú,  pripúšťa že  certifikát  ISO  25000  nie  je  pre
realizáciu predmetu zákazky nevyhnutný, a táto požiadavka v kombinácii so skutočnosťou, že ISO  25000 nie je v súčasnosti akreditačnou schémou
SNAS,  čo  limituje  množstvo vydaných  certifikátov  ISO  25000  na území  Slovenskej  republiky,  by mohla  negatívne ovplyvniť  otvorenosť verejného
obstarávania a počet súťažiacich subjektov.

 

Na  základe  vyššie  uvedených  skutočností  verejný  obstarávateľ  odoslal  na  zverejnenie  oznámenie  o  dodatočných  informáciách,
informáciách  o  neukončenom  konaní  alebo  korigende,  n.  z.  ktorého  zároveň  primerane  predĺžil  lehotu  na  predkladanie  ponúk  do
05.10.2020, 10:00 hod.
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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V súlade s §  48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o  verejnom obstarávaní“) Vás týmto žiadame o vysvetlenie  informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti v  reverznej
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verejnej súťaži na predmet zákazky  „Registre informačného systému o výstavbe“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 169/2020
dňa 10.08.2020 pod zn. 30677 – MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie č. S152 dňa 07.08.2020 pod č. 2020/S 152-371657 (ďalej  len  „verejná
súťaž“).

Otázka č. 1: V bode III .1.3) Technická a odborná spôsobilosť oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú verejnú súťaž  je okrem
iného uvedené:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

U  predloží  ZPS  rovnakého  alebo  podobného  charakteru  ako  je  predmet  zákazky  za  posledné  3  roky  od  vyhlásenia  verejného  obstarávania  v
minimálnej súhrnnej  výške  2 000  000  eur.  Za poskytnutie  služieb  rovnakého  alebo  podobného  charakteru  ako  je  predmet  zákazky  sa  považuje
analýza, návrh riešenia, návrh architektúry, vývoj a testovanie, nasadenie informačného systému (IS) do rutinnej prevádzky. U môže min. požadovanú
hodnotu preukázať jednou zmluvou (Z) alebo kombináciou viacerých Z.

U v ZPS uvedie:

1.Minimálne  1  Z na  vytvorenie  IS,  ktorého predmetom  bol  vývoj a  nasadenie  IS,  ktorý spracováva  referenčné  údaje podľa  všeobecne  záväzných
právnych predpisov (tzn. IS, ktorý sám eviduje referenčné údaje).

2.Minimálne  1  Z  na  vytvorenie  IS,  ktorého  predmetom  bola  integrácia  systémov  medzi  organizáciami  na  úrovni  výmeny  údajov  prostredníctvom
integračnej platformy. Predmetom integrácie musí byť minimálne  integrácia na spoločné moduly Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a integrácia
na nasledovné referenčné údaje:

a.register fyzických osôb a

b.register právnických osôb a

c.register adries

3.Minimálne 1 Z na vytvorenie IS, ktorého predmetom bolo dodanie IS v nasledovných oblastiach:

a. migrácia a pravidelné spracovanie a  import vstupných údajov z Katastra nehnuteľností  (KN) do štruktúrovanej databázy  (RDBMS) v minimálnom
rozsahu 50 GB a 1000 súborov na jednotku importu a

b. integrácia na RA a

c. poskytovanie mapových služieb v štandardoch WMS a WFS a

d.  poskytuje  minimálne  20  mapových  služieb  WMS  a  10  mapových  služieb  WFS  Poskytuje  GIS  webové  rozhranie  pre  verejnosť  s  priemernou
návštevnosťou 5 000 000 návštev za rok.

Pre stav na relevantnom trhu informačných technológií v Slovenskej republike (najmä pre takmer mizivú implementáciu projektov v rámci Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť) je na Slovensku za posledné 3 roky minimum projektov na implementáciu
(vytvorenie a dodanie)  nových  informačných  systémov  (IS)  spĺňajúcich ďalšie  špecifické požiadavky  verejného obstarávateľa.  Typovo,  z pohľadu
charakteru a náročnosti služieb, ale existuje obdobný (ekvivalentný) okruh plnení. Ide o aplikačný rozvoj (rozvoj, zmenové požiadavky) IS na základe
SLA (Service Level Agreement) alebo obdobnej zmluvy, v rámci ktorého sa dodáva obdobný (ekvivalentný) druh služieb ako pri samotnom vývoji  IS,
iba v dlhšom časovom horizonte a po menších častiach.

Vzhľadom na tieto objektívne okolnosti Vás žiadame o vysvetlenie predmetných podmienok účasti:

1.1  Bude  verejný  obstarávateľ  na  účely  preukázania  splnenia  podmienok  účasti  podľa  §  34  ods.  1  písm.  a)  zákona  o verejnom
obstarávaní, uvedených v bode  III .1.3) Technická a odborná spôsobilosť oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú
verejnú súťaž, vo vzťahu k definovaniu poskytnutia služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako  je predmet zákazky (analýza,
návrh  riešenia,  návrh  architektúry,  vývoj  a  testovanie,  nasadenie  informačného  systému  (IS)  do  rutinnej  prevádzky)  akceptovať  aj
služby aplikačného rozvoja IS na základe SLA?

 

Odpoveď na otázku č. 1.1:

Áno, verejný obstarávateľ bude za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky považovať:

A. vývoj nového informačného systému (IS) /softvérového diela/ ako celku, vrátane analýzy, návrhu riešenia, návrhu architektúry, vývoja a testovania
a nasadenia do rutinnej prevádzky, alebo

B.  rozvoj  už  existujúceho  IS  /softvérového  diela/  na  základe  platnej  SLA  zmluvy  (tzv.  zmenové  konania,  ktorými  sa  implementuje  do  IS  nová
funkcionalita) za predpokladu, že bude splnený minimálny požadovaný rozsah aktivít v  rámci písm. A. tejto podmienky účasti (tzn. zmenové konania
realizované vrátane analýzy, návrhu riešenia, návrhu architektúry, vývoja a  testovania a nasadenia do rutinnej prevádzky), a pod podmienkou, že do
celkovej súhrnnej výšky 2 000 000 eur budú započítané iba sumy za príslušný rozvoj (zmenové konania) a nie za všetky služby podľa príslušnej SLA
zmluvy (napr. podpora prevádzky a pod.).

Uchádzač môže min. požadovanú hodnotu preukázať  jednou zmluvou  alebo kombináciou viacerých zmlúv, avšak musí preukázať minimálne  jednu
skúsenosť s vývojom nového IS  /softvérového diela/ ako celku vrátane jeho úspešného nasadenia do rutinnej prevádzky, v minimálnej výške 500 000
eur.
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1.2  Bude  verejný  obstarávateľ  na  účely  preukázania  splnenia  podmienok  účasti  podľa  §  34  ods.  1  písm.  a)  zákona  o  verejnom
obstarávaní, uvedených v bode  III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú
verejnú súťaž, vo vzťahu k požiadavke na vytvorenie  (dodanie, vývoj a nasadenie) IS akceptovať aj predloženie referencií na aplikačný
rozvoj IS dodávaný na základe SLA, ak budú splnené ďalšie čiastkové podmienky v rámci danej podmienky účasti?

 

Odpoveď na otázku č. 1.2:

Pozri vyjadrenie verejného obstarávateľa k otázke č. 1.1 vyššie.

Uchádzač môže min. požadovanú hodnotu vo  vzťahu k požiadavke  na vytvorenie  (dodanie, vývoj a nasadenie)  IS sčasti preukázať aj službami
aplikačného rozvoja IS na základe SLA zmluvy (tzv. zmenové konania, ktorými sa implementuje do IS nová funkcionalita) za predpokladu, že bude
splnená  minimálna  požadovaná  úroveň  štandardov  v  rámci  tejto  podmienky  účasti.  Avšak  vzhľadom  na  komplexnosť  predmetu  zákazky  verejný
obstarávateľ požaduje preukázanie aspoň  jednej skúsenosti s vývojom a nasadením IS /softvérového diela/ ako celku, v minimálnej výške 500 000
eur.

1.3 Ak  je odpoveď na otázky  1.1 a 1.2 negatívna, žiadame verejného obstarávateľa podľa §  38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní o
podrobné odôvodnenie neuznania referencií na služby aplikačného rozvoja  IS na základe SLA ako ekvivalentných voči referenciám na
vytvorenie (dodanie, vývoj a nasadenie) IS.

 

Odpoveď na otázku č. 1.3:

Verejný  obstarávateľ  pripúšťa  nízky  počet  projektov  na  vytvorenie  a dodanie  nových  informačných  systémov  spĺňajúcich  špecifické  požiadavky
uvedené v súťažných podkladoch za  posledné tri  roky  na Slovensku, a zároveň vníma proces  rozvoja  informačného systému  prostredníctvom tzv.
zmenových  konaní  vzhľadom  na  ich  zvyčajný  priebeh  (analýza,  návrh  riešenia,  návrh  architektúry,  vývoj  a  testovanie,  a nasadenie  do  rutinnej
prevádzky) ako ekvivalentný.

Vzhľadom  na  predmet  zákazky  (vývoj  a nasadenie  informačného  systému)  však  verejný  obstarávateľ  zároveň  považuje  za  nemenej  dôležité
preukázať nielen schopnosť uchádzača upravovať či dopĺňať už existujúce informačné systémy /softvérové diela/, ale aj schopnosť projektovo riadiť a
 realizovať vývoj, implementáciu a nasadenie informačného systému /softvérového diela/ ako celku, takpovediac na „zelenej“ lúke.

 

Na  základe  vyššie  uvedených  skutočností  verejný  obstarávateľ  odoslal  na  zverejnenie  oznámenie  o  dodatočných  informáciách,
informáciách  o  neukončenom  konaní  alebo  korigende,  n.  z.  ktorého  zároveň  primerane  predĺžil  lehotu  na  predkladanie  ponúk  do
05.10.2020, 10:00 hod.


