Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica
IČO: 00317667
b) Označenie verejného obstarávania
Verejná súťaž - „Elektronizácia služieb Mesta Považská Bystrica“ vyhlásená vo Vestníku
verejného obstarávania č. 88/2014 zo dňa 07.05.2014 pod zn. 7510 - MSS (ďalej len ako
,,oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“)
Na základe Žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti zo dňa 05.06.2014, ktorá bola verejnému
obstarávateľovi doručená v lehote stanovenej v Súťažných podkladoch bod 10.2, t.j. do 05.06.2014,
verejný obstarávateľ v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní zasiela odpoveď nasledovne.
Otázka zo dňa 05.06.2014 cit.:
,,V časti III.2.3) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ stanovil ako
jednu z podmienok účasti podmienku v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní,
v rámci ktorej pri expertovi č. 3 (Hlavný architekt) požaduje, cit.:
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti návrhu softvérovej architektúry integrovaných
informačných systémov;
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti návrhu architektúry integrovaných informačných
systémov postavenom na princípoch SOA, z čoho preukáže minimálne:
-jednu (1) praktickú skúsenosť použitia disaster recovery plan
-jednu (1) praktickú skúsenosť s implementáciou konceptu load balancing.
Tieto podmienky účasti (bod a/, bod b/) preukáže uchádzač životopisom experta s uvedením zoznamu
projektov a praxe;
c) expert je držiteľom platného certifikátu TOGAF alebo ekvivalent daného certifikátu od inej
akreditovanej autority;
Túto podmienku účasti (bod c/) uchádzač u experta preukáže platným certifikátom.
d) expert je držiteľom platného certifikátu pre oblasť analýzy, návrhu alebo implementácie
infraštruktúry postavenej na princípoch SOA od relevantnej akreditovanej autority;
Túto podmienku účasti (bod d/) uchádzač u experta preukáže platným certifikátom.
Akceptuje verejný obstarávateľ, ak splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti preukážeme
prostredníctvom dvoch fyzických osôb, ktoré spoločne spĺňajú predmetnú podmienku účasti? Naša
spoločnosť totiž disponuje dvoma expertami, z ktorých jeden je držiteľom certifikátu TOGAF a druhý
držiteľom certifikátu ORACLE SOA. Dovoľujeme si zdôrazniť, že sa jedná o dva rozdielne certifikáty,
ktoré ich držiteľov oprávňujú na rozdielne činnosti (certifikát TOGAF na návrh softvérovej
architektúry a certifikát ORACLE SOA, resp. jeho ekvivalent na integráciu architektúry riešenia).

Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
V prípade, že verejný obstarávateľ neakceptuje preukázanie splnenia podmienky účasti
prostredníctvom dvoch fyzických osôb, dovoľujeme si Vás požiadať o jednoznačné a podrobné
zdôvodnenie, z akého dôvodu trvá na preukázaní predmetnej podmienky účasti prostredníctvom jednej
fyzickej osoby, keďže odôvodnenie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je veľmi
všeobecné."
Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku zo dňa 05.06.2014:
V predmetnom bode c) požadujeme, že Kľúčový expert č. 3 Hlavný architekt má byť držiteľom
platného certifikátu TOGAF alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority;
a v predmetnom bode d) požadujeme, že Kľúčový expert č. 3 Hlavný architekt má byť zároveň
držiteľom platného certifikátu pre oblasť analýzy, návrhu alebo implementácie infraštruktúry
postavenej na princípoch SOA od relevantnej akreditovanej autority;
Certifikát TOGAF predurčuje jeho držiteľa k schopnosti navrhnúť koncepciu IT architektúry,
efektívne plánovať rozvoj, včas identifikovať možné problémy, riziká a pod. a Certifikát pre oblasť
analýzy, návrhu alebo implementácie infraštruktúry postavenej na princípoch SOA predurčuje jeho
držiteľa na schopnosť aktívnej a odbornej participácie na aktivitách či už návrhu alebo implementácie
postavenej na princípoch SOA.
Stanovená podmienka verejného obstarávateľa vychádza predovšetkým z toho, že návrh a dizajn
riešenia musí zohľadňovať princípy SOA už na jeho počiatku a následne integráciu riešenia v súlade s
návrhom, k čomu je nevyhnutný minimálne 1 Kľúčový expert, ktorý bude garantom a bude globálne
zodpovedať za celkový návrh a integráciu v súlade s požiadavkami na predmet zákazky, nakoľko
návrh je jedným z kľúčových faktorov pre úspešnú integráciu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ
sa zároveň snaží uvedenou podmienkou eliminovať identifikované projektové riziká vyplývajúce tiež
z čiastkových kompetencií experta, ktoré majú byť sústredné najmä v pozícií Hlavného architekta,
ako kľúčovej role projektu.
Verejný obstarávateľ zároveň pristúpil úpravou podmienok účasti v zmysle § 28 ods. 1 písm. g)
Redakčnou opravou k úprave požiadaviek, čím dodatočne primerane prispôsobil podmienky kladené
na uchádzačov vo vzťahu k reálnym potrebám projektu, preto považuje podmienky účasti na
jednotlivých Kľúčových expertov zodpovedných za zrealizovanie predmetu zákazky za primerané
a opodstatnené tak ako sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
V zmysle vyššie uvedenej odpovede, verejný obstarávateľ nebude akceptovať preukázanie splnenia
predmetnej podmienky prostredníctvom dvoch fyzických osôb, ktoré spoločne spĺňajú predmetnú
podmienku účasti.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať minimálne jedného (1) Kľúčového experta č. 3 Hlavný
architekt, ktorý bude držiteľom platného certifikátu TOGAF alebo ekvivalent daného certifikátu od
inej akreditovanej autority a zároveň bude držiteľom platného certifikátu pre oblasť analýzy, návrhu
alebo implementácie infraštruktúry postavenej na princípoch SOA od relevantnej akreditovanej
autority.

