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Vysvetľovanie č. 1 
 

 

Na základe doručených otázok uchádzača  k zákazke  IKT vzdelávacia platforma v rámci 

národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“,  zn. 908 – MSS, vestník č. 

12/2018  zo 17.01.2018, poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie: 

 

 

Otázka č.1. : V súťažných podkladoch na strane 30 je uvádzané, že v rámci projektu bude 

vyškolených 510 študentov vysokých škôl. Je tu 5 typov rôznych špecializácii, pričom naša 

spoločnosť ma záujem dodávať iba bod 3, “Zabezpečenie výučby odborných predmetov Servery a 

úložiská dát a Cloudové technológie a manažment“ pre študentov vysokých škôl “.  

Koľko študentov ma byt vyškolených z nasej strany, ak budeme dodávať iba jednu časť z 5 

oblasti?  (510 študentov / 5 oblasti = 102?) 

 

Odpoveď č.1. :Pre obstarávateľa je podstatné dodanie vzdelávacieho obsahu a podporných SW 

nástrojov spolu so zaškolením pre výučbu predmetov od akademického roku 2018/2019 (počas 

trvania projektu 5 semestrov) pre všetkých študentov partnerských VŠ, ktorí si v rámci výberovej, 

resp. voliteľnej výučby tieto predmety zapíšu. Predpokladané počty: 1. časť – 80 študentov, 2. časť - 

40 študentov, 3. časť – 90 študentov, 4. časť - 40 študentov, 5. časť – 260 študentov.  

 

Otázka č. 2. : Zo zadania sme pochopili, ze dodávanie projektu bude počas 36 mesiacov , počas 6 

semestrov. Aj po týchto 6 semestrov ma byt udržateľný projekt? Ak áno, na koľko mesiacov? 

 

Odpoveď č.2. : Áno, projekt má byť udržateľný, a teda  výučba predmetov bude pokračovať aj po 

skončení projektu (k 31.10. 2020) ešte po dobu 5 rokov. Dodané SW nástroje majú byť aj po 

skončení projektu funkčné bez požiadavky na aktualizáciu zo strany obstarávateľa. 
 

Otázka č. 3. : V časti Technical and professional ability pre predmet zákazky 4 sa spomína špecialista 

č.1 a č.2. Požiadavky na špecialistov sa nám na stránke nepodarilo nájsť, a teda sa ani k nim zatiaľ 

nevieme vyjadriť. Vedeli by ste nás nasmerovať, kde ich môžeme nájsť alebo priamo nám poslať, 

aké sú? 

Odpoveď č 3. : Požiadavky na špecialistov  pre časť zákazky 4 sú uvedené na strane 23. SP 

 

Otázka č. 4. : V časti Technical and professional ability sa spomína certifikát v oblasti zabezpečenia 

kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti informačných technológií, alebo ekvivalent. Bude 

postačovať interný dokument o riadení kvality? 

 

Odpoveď č 4. :   Áno postačuje interný dokument o riadení kvality, samozrejme v ekvivalentnom 

rozsahu a zložení, aby si verejný  obstarávateľ mohol overiť systém riadenia kvality  
 
 

 

 

V Bratislave dňa  25. 1. 2018 


