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Návrh požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej 
spôsobilosti  

na predmet zákazky:  
„IS Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia“ 

 

Experti:  

1. Projektový manažér 

a. Min. 1 praktická skúsenosť s obdobnou zákazkou 

b. Min. 1 praktická skúsenosť s projektovým riadením dodávky softvéru, ktorého , 

súčasťou bola aj integrácia eGov registrov, alebo obdobného registra. 

c. Platný certifikát PRINCE2 Practitioner alebo obdobný ekvivalent. 

2. Architekt 

a. Min 1. praktická skúsenosť s návrhom IS, ktorého súčasťou bola aj integrácia eGov 

registrov alebo obdobného registra 

b. Platný certifikát TOGAF 9 Certified level alebo obdobný ekvivalent. 

3. Integračný Architekt 

a. Min 1. praktická skúsenosť so zákazkou, ktorej súčasťou bola aj integrácia eGov 

registre alebo obdobného registra. 

b. Platný certifikát TOGAF 9 alebo obdobný ekvivalent. 

c. Certifikát preukazujúci znalosti návrhu SOA architektúry 

4. Analytik 

a. Min. 1 praktická skúsenosť s obdobnou zákazkou 

b. Min 1. Praktická skúsenosť s analýzou IS ktorého súčasťou bola aj integrácia na eGov 

registre alebo obdobného registra. 

c. Platný certifikát OMG Certified UML Professional  alebo obdobný ekvivalent. 

5. Bezpečnostný expert 

a. Min 1. praktická skúsenosť riadením bezpečnosti pri dodávke informačného 

systému 

b. Platný certifikát CISA alebo obdobný ekvivalent. 

6. Test Manager 

a. Min. 1 praktická skúsenosť s obdobnou zákazkou 

b. ISTQB- Certified Tester Advanced Level Test Manager alebo obdobný ekvivalent  
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Referenčné projekty: 

1. Projekt v oblasti dodávky IKT zahŕňajúci analýzu, návrh, implementáciu, testovanie, 

nasadenie a školenia užívateľov, v minimálnej hodnote 400 000 EUR za posledné 3 roky, a 

služby projektu zahŕňali služby integrácie eGov registrov, alebo obdobného registra 

2. Projekt v oblasti dodavky služieb IKT zahŕňajúci prevádzku a rozvoj IS v hodnote 150 000 

EUR za posledné 3 roky pričom prevádzkovaný IS bol integrovaný na minimálne 1 eGov 

register, alebo obdobného registra 

3. Projekt v oblasti dodavky IKT služieb zahŕňajúci implementáciu/rozvoj a prevádzky 

portálového riešenia s webovým rozhraním  s minimálnym  počtom pristupujúcich 

užívateľov  3000 (unikátnych užívateľov}. 

4. Projekt  v oblasti tvorby mobilných aplikácií pre operačný systém iOS a Android, vrátane 

zabezpečenia komplexnej dodávky aplikácie vrátane umiestnenia v store (Apple store, 

Google play) 

 

 


