
obdobie 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania

Minimálne jedna referencia v oblasti analýzy a návrhu procesov v systémoch verejnej správy v hodnote minimálne 300.000,- EUR

Minimálne jedna referencia v oblasti návrhu a tvorby koncepčných, alebo strategických materiálov súvisiacich s tvorbou, alebo 
rozvojom, alebo uplatneňovaním elektornických služieb poskytovaných v oblasti verejnej správy v hodnote minimálne 300.000,- EUR
Minimálne jedna referencia, ktorej predmetom bolo poskytnutie strategického poradenstva v oblasti návrhu, budovania a rozvoja 
telekomunikačných sietí s vúslade so štandardami ETCI, alebo ITU-T alebo ekvivalent a/alebo návrhu a tvorby broadband infraštruktúry 
a/alebo návrhu strategických materiálov v segmente telekomnikácií y stratégií v telekomunikáciách a/alebo optimalizácia procesov v 
oblasti telekomunikácií v hodnote minimálne 300.000,- EUR
Minimálne jedna referencia, ktorej predmetom bolo poskytnutie služieb v oblati elektronického vzdelávania s minimálnym počtom 
účastníkov viac než 1.000 a tvorby elektronického vzdelávacieho obsahu v celkovej hodnote viac než 300.000,- EUR

Epert číslo E1
Pozícia Expert pre riadenie projektov

Odborná prax minimálne 7-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia projektov 

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti s riadením projektov vývoja informačných systémov v pozícii hlavného projektového manažéra  
projektu, s aplikovaním metodiky Prince 2 alebo IPMA alebo ekvivalent , minimálne v súvislej dĺžke trvania 6 mesiacov

Certifikácia platný certifikát Prince 2 Practitioner, alebo IPMA level C (prípadne B, A) alebo ekvivalent

1 bod za splnenie vyššie uvedených kritérií
1 bod za každú ďaľsiu praktickú skúsenosť v oblasti vedenia projektu v oblasti elektronizácie služieb verejnej správy (spolu za pozíciu 
maximálne 3 body)

Kvalita tímu

 Záujemca preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených 

Záujemca preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb

Minimálne 
štandardy



Poznámka - pre člena tímu parametre nasledovné:

Odborná 
prax minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia projektov 

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve (2) praktické skúsenosti s riadením projektov vývoja informačných systémov v pozícii člena projektovej kancelárie  
projektu, s aplikovaním metodiky Prince 2 alebo IPMA alebo ekvivalent, minimálne v súvislej dĺžke trvania 6 mesiacov

Certifikácia platný certifikát Prince 2 Foundation, alebo IPMA alebo ekvivalent

Epert číslo E2
Pozícia Expert pre tvorbu enterprise architektury

Odborná 
prax minimálne 7-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti budovania a strategického riadenia podnikovej architektúry 

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti s budovaním a strategickým riadením podnikovej architektúry v pozícii hlavného enerprise 
architekta, s aplikovaním metodiky TOGAF - Certified (L2) alebo ekvivalent , minimálne v súvislej dĺžke trvania 6 mesiacov

Certifikácia platný certifikát TOGAF alebo ekvivalent

1 bod za splnenie vyššie uvedených kritérií
1 bod za každú ďaľsiu praktickú skúsenosť v oblasti budovania strategického riadenia podnikovej architektúry (spolu za pozíciu 
maximálne 3 body)

Poznámka - pre člena tímu parametre nasledovné:

Odborná 
prax minimálne 3-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti budovania a strategického riadenia podnikovej architektúry 

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti s budovaním a strategickým riadením podnikovej architektúry  s aplikovaním metodiky TOGAF alebo 
ekvivalent , minimálne v súvislej dĺžke trvania 3 mesiacov

Kvalita tímu



Epert číslo E3
Pozícia Expert v oblasti návrhu a optimalizácie procesov

Odborná 
prax minimálne 7-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti analýzy a návrhu procesov verejnej správy

Pracovné 
skúsenosti minimálne dve praktické skúsenosti s analýzou a návrhom procesov  verejnej správy, minimálne v súvislej dĺžke trvania 6 mesiacov

Certifikácia
Certifikácia v oblasti procesného riadenia, modelovania a zdokonaľovania procesov, napríklad SCBPM, OMG Certified in BPMN alebo 
ekvivalent

1 bod za splnenie vyššie uvedených kritérií

1 bod za každú ďaľsiu praktickú skúsenosť v oblasti analýzy a návrhu procesov verejnej správy (spolu za pozíciu maximálne 3 body)

Poznámka - pre člena tímu parametre nasledovné:

Odborná 
prax minimálne 3-ročná  preukázateľná odborná prax  v oblasti analýzy a návrhu procesov 

Pracovné 
skúsenosti minimálne dve praktické skúsenosti s analýzou a návrhom procesov, minimálne v súvislej dĺžke trvania 3 mesiacov

Epert číslo E4
Pozícia Expert pre návrh a uplatnenie princípov poskytovania elektronických služieb verejnej správy

Odborná 
prax

minimálne 7-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti návrhu strategických a koncepčných materiálov súvisiacich s poskytovaním 
elektronických služieb verejnej správy 

Kvalita tímu



Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti s návrhom stratégií, alebo tvorbou koncepčných materiálov v súvislosti s poskytovaním 
elektronických služieb verejnej správy, minimálne v súvislej dĺžke trvania 6 mesiacov

1 bod za splnenie vyššie uvedených kritérií

1 bod za každého ďalšieho experta spĺňajúceho vyššie uvedené predpoklady (spolu maximálne 3 body)

Poznámka - pre člena tímu parametre nasledovné:

Odborná 
prax

minimálne 3-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti návrhu strategických a koncepčných materiálov súvisiacich s poskytovaním 
elektronických služieb verejnej správy 

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti s návrhom stratégií, alebo tvorbou koncepčných materiálov v súvislosti s poskytovaním 
elektronických služieb verejnej správy, minimálne v súvislej dĺžke trvania 3 mesiacov

Epert číslo E5
Pozícia Expert v oblasti návrhu telekomunikačnej sieťovej architektúry

Odborná 
prax

minimálne 7-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti návrhu telekomunikačnej sieťovej architektúry, vrátane posúdenia technických 
riešení, definície a použitia štandardov v oblasti broadbandu

Pracovné 
skúsenosti minimálne dve praktické skúsenosti s návrhom telekomunikačnej sieťovej architektúry, minimálne v súvislej dĺžke trvania 6 mesiacov

1 bod za splnenie vyššie uvedených kritérií

1 bod za každého ďalšieho experta spĺňajúceho vyššie uvedené predpoklady (spolu maximálne 3 body)

Kvalita tímu

Kvalita tímu



Poznámka - pre člena tímu parametre nasledovné:

Odborná 
prax

minimálne 3-ročná  preukázateľná odborná prax  v oblasti  návrhu telekomunikačnej sieťovej architektúry, vrátane posúdenia 
technických riešení, definície a použitia štandardov v oblasti broadbandu

Pracovné 
skúsenosti minimálne dve praktické skúsenosti s  návrhom telekomunikačnej sieťovej architektúry, minimálne v súvislej dĺžke trvania 3 mesiacov

Epert číslo E6
Pozícia Expert v oblasti budovania dátových sietí

Odborná 
prax

minimálne 7-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti  problematiky budovania dátových telekomunikačných sietí ich kapacitného 
plánovania a výstavby

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti s budovaním dátových telekomunikačných sietí, vrátane ich kapacitného plánovania, minimálne v 
súvislej dĺžke trvania 6 mesiacov

1 bod za splnenie vyššie uvedených kritérií

1 bod za každého ďalšieho experta spĺňajúceho vyššie uvedené predpoklady (spolu maximálne 3 body)

Poznámka - pre člena tímu parametre nasledovné:

Odborná 
prax

minimálne 3-ročná  preukázateľná odborná prax  v oblasti  budovania dátových telekomunikačných sietí ich kapacitného plánovania a 
výstavby

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti s budovaním dátových telekomunikačných sietí, vrátane ich kapacitného plánovania, minimálne v 
súvislej dĺžke trvania 3 mesiacov

Epert číslo E7

Kvalita tímu



Pozícia Expert v oblasti práce s geopriestorovými dátami

Odborná 
prax

minimálne 7-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti tvorby rozsiahlych geografických systémov vrátane spracovania 
georeferencovaných dát

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti s tvorbou rozsiahlych geografických systémov vrátane spracovania a prezentovania 
georeferencovaných dát, minimálne v súvislej dĺžke trvania 6 mesiacov

1 bod za splnenie vyššie uvedených kritérií

1 bod za každú ďaľsiu praktickú skúsenosť v oblasti vedenia projektu v oblasti tvorby rozsiahlych geografických systémov vrátane 
spracovania georeferencovaných dát (spolu za pozíciu maximálne 3 body)

Poznámka - pre člena tímu parametre nasledovné:

Odborná 
prax

minimálne 3-ročná  preukázateľná odborná prax  v oblasti  tvorby rozsiahlych geografických systémov vrátane spracovania 
georeferencovaných dát

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti s tvorbou rozsiahlych geografických systémov vrátane spracovania a prezentovania 
georeferencovaných dát, minimálne v súvislej dĺžke trvania 3 mesiacov

Epert číslo E8
Pozícia Expert v oblasti vzdelávania

Odborná 
prax minimálne 7-ročná  preukázateľná odborná prax v oblasti elektronického vzdelávania dospelých

Pracovné 
skúsenosti

minimálne dve praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých s použitím elektronického vzdelávania, minimálna skupina vzdelávaných 
osôb 500

Certifikácia xxx

Kvalita tímu



1 bod za splnenie vyššie uvedených kritérií

1 bod za skupinu v rozsahu do 1000 osôb, 2 body za skupinu nad 1000 osôb (spolu maximálne 3 body)

Poznámka - pre člena tímu parametre nasledovné:

Odborná 
prax minimálne 3-ročná  preukázateľná odborná prax  v oblasti  elektronického vzdelávania dospelých

Pracovné 
skúsenosti minimálne dve praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých s použitím elektronického vzdelávania

Kvalita tímu


