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Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní 

 
 
 

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
Mesto Senec 
Mierové námestie 8 
903 01 Senec 
IČO: 00305065 
 

b) Označenie verejného obstarávania 
Verejná súťaž - „Elektronizácia služieb mesta Senec v rámci projektu "Rozvoj 
informačno-komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci"“ vyhlásená vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 199/2013 zo dňa vo Vestníku č. 199/2013 dňa 
11.10.2013 pod zn. 16611 – MSS (ďalej len ako ,,oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania“) 

 
Na základe doručenej Žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní dňa 
21.10.2013, zverejňujeme Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorá mu bola doručená v lehote stanovenej 
v súťažných podkladoch bod 10.2, t.j. do 4.11.2013. 
Súčasťou Odpovede verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní je spresnenie preukázania splnenia podmienky účasti zverejnenej vo 
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zapracuje 
redakčnou opravou aj do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní: 
 
Otázka č. 1: 
,,V časti III.2.3) oznámenia o vyhlásení predmetného verejného obstarávania verejný 
obstarávateľ za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 28 od. 1 písm. g) 
zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby kľúčový expert č. 6 (integračný špecialista) bol 
okrem iného držiteľom platformovo nezávislého certifikátu odbornej spôsobilosti pre analýzu, 
návrh a implementáciu riešení na báze Cloud computingu. 
Dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie, resp. uvedenie argumentov, na základe ktorých 
verejný obstarávateľ stanovil pri danom expertovi vyššie uvedenú podmienku. Zo súťažných 
podkladov, predovšetkým z opisu predmetu zákazky totiž nevyplýva, že riešenia majú byť 
postavené na báze Cloud computingu. Z toho dôvodu zastávame názor, že predmetná 
požiadavka je neprimeraná, keďže nesúvisí s predmetom zákazky. 
 
Odpoveď č. 1: 
Na realizáciu predmetu zákazky s názvom „Elektronizácia služieb mesta Senec v rámci 
projektu "Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci" je 
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požiadavka riešenia v súlade s výnosom Ministerstva financií o štandardoch ISVS, t.j. v 
zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.  
Verejný obstarávateľ v požiadavke na Kľúčového experta č. 6 – Integračný špecialista 
zohľadnil fakt, že v budúcnosti bude nevyhnutná spolupráca IS mesta s Goverment Cloud-om. 
Základné predpoklady a informácie pre "cloudovateľnosť" ISVS boli publikované na 
stránkach Ministerstva financií SR (http://www.informatizacia.sk/aktuality-odporucanie-k-
posudzovaniu-projektov-isvs-z-pohladu-cloud-computingu/15408c) v dokumente ,,Odporúča-
nie - Príprava projektov ISVS pre ich zaradenie do ,,Cloud“ infraštruktúry“, ktorého obsahom 
je súhrn odporúčaní, potrebných akceptovať v rámci projektov pre ISVS tak, aby tieto bolo 
možné v nasledovnom období začleniť do infraštruktúry „Cloud“.  
Keďže integrácia na báze SOA je témou, ktorá priamo súvisí s témou cloud computingu (resp. 
Government Cloud služieb) a je potrebné túto oblasť riešiť koncepčne, požaduje verejný 
obstarávateľ pre túto aktivitu experta s integrálnymi znalosťami tejto problematiky. 
 
Otázka č. 2: 
,,Ak bude naše riešenie postavené na závislej platforme, akceptuje verejný obstarávateľ, ak pri 
uvedenom expertovi predložíme certifikát, ktorý daného experta bude oprávňovať na analýzu, 
návrh a implementáciu riešení na báze Cloud computingu postavených na nami ponúknutej 
závislej platforme?“ 
 
Odpoveď č. 2: 
Áno. 
 
 
Zároveň verejný obstarávateľ mimo rámec predložených otázok v ,,Žiadosti o vysvetlenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní“ využíva túto možnosť, aby spresnil 
vysvetlením preukázanie splnenia podmienky účasti, zverejnenej v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania: 
 
Požiadavky na odbornú spôsobilosť pre Kľúčového experta č.6 - Integračného špecialistu 
môže uchádzač preukázať: 
 

1. Požiadavka v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 
 
Držiteľ platformovo nezávislého certifikátu odbornej spôsobilosti pre analýzu, návrh a 
implementáciu riešení na báze Servisne Orientovanej Architektúry (SOA); túto podmienku 
účasti záujemca u experta preukáže platným certifikátom; 
 

Spresnenie verejného obstarávateľa na preukázanie podmienky účasti:  
Túto požiadavku je možné preukázať aj:  
 
Minimálne certifikátom o absolvovaní školenia na analýzu, návrh a implementáciu 
integračného riešenia na báze SOA; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže 
platným potvrdením o absolvovaní školenia. 
 

2. Požiadavka v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 
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Držiteľ platformovo nezávislého certifikátu odbornej spôsobilosti pre analýzu, návrh a 
implementáciu riešení na báze Cloud computingu; túto podmienku účasti záujemca u experta 
preukáže platným certifikátom. 
 

Spresnenie verejného obstarávateľa na preukázanie podmienky účasti:  
Túto požiadavku je možné preukázať aj: 
 
Minimálne certifikátom o absolvovaní školenia pre analýzu, návrh a implementáciu riešení na 
báze Cloud computingu; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže platným 
certifikátom. 
 
Verejný obstarávateľ ďalej uvádza, že bude považovať za splnenie uvedených podmienok pre 
Kľúčového experta č.6 - Integračného špecialistu, ak splnenie uvedenej podmienky účasti 
bude preukázané odbornou spôsobilosťou experta pre oblasť SOA a experta pre oblasť 
Cloud computingu samostatne t.j. 2 rôznymi osobami. 

 


