Riadiaci organ OPIS

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Európska únia

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
vyhlasuje výzvu č. 01/2014 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých
expertov pre oblasti:
- Legislatíva
- Finančné analýzy (CBA (analýza nákladov a prínosov), TCO (celkové náklady na
vlastnenie))
- Integrácia, testovanie a prevádzka IS
- Informačná bezpečnosť
na hodnotenie ukončenia aktivít projektov (kontrolu splnenia podmienok) v rámci Prioritnej osi
1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu
Informatizácia spoločnosti (ďalej len „PO 1 OPIS“).
Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:
Všeobecné kritériá (osobnostné charakteristiky):
- bezúhonnosť,
- nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov (vzhľadom na možnosť zneužitia informácií
uvedených v projektovej dokumentácii, ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu
posudzovania projektov, sú externí experti povinní pri podpise dohody o vykonaní práce
podpísať aj Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení
zaujatosti),
- spôsobilosť na právne úkony.
Špecifické kritéria pre jednotlivé oblasti
1. Legislatíva
Dosiahnuté vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti práva.
Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:
- minimálne 3 roky praxe v oblasti legislatívy, monitorovania a implementácie legislatívnych
zmien,
- znalosť zákona č.305/2013 Z.z. o eGovernmente,
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znalosť zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy,
znalosť výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre ISVS,
špecifická legislatíva - ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zavádzania
elektronických služieb VS (napr.: vykonávacie prepisy k zákonu o eGovernmente, osobitné
predpisy týkajúce sa zavádzania príslušných elektronických služieb) – podľa schvaľovaného
projektu,
znalosť materiálu schváleného uznesením vlády SR č. 595/2009 k analýze legislatívneho
prostredia a zoznamu právnych predpisov určených pre implementáciu elektronického
spracovania agend,
znalosť programových dokumentov – Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Programový manuál OPIS, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy atď.,
Centrálny metainformačný systém verejnej správy – práca so systémom, znalosť príručiek
zverejnených na http://www.informatizacia.sk/obsah--ucel-a-prirucky-metais/16146s,
podrobná znalosť aplikačného systému programového riadenia (ASPR) ako aj
používateľskej príručky
http://www.informatizacia.sk/aplikacny-system-programoveho-riadenia/15720s,
znalosť usmernení vydaných SORO OPIS - http://informatizacia.sk/usmernenia/10086s.

Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže čestným vyhlásením a životopisom
2. Finančné analýzy (CBA (analýza nákladov a prínosov), TCO (celkové náklady na
vlastnenie))
Dosiahnuté vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického alebo ekonomického smeru.
Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:
- minimálne 5 rokov praxe v oblasti tvorby a posudzovania finančných analýz pre sektor IT,
- skúsenosti s vypracovaním resp. vyhodnocovaním CBA analýz a TCO,
- znalosť odbornej problematiky v oblasti IT, resp. IKT (bude deklarované počtom projektov
rozvoja v oblasti IT, resp. IKT, na ktorých uchádzač spolupracoval),
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy SR v oblasti IT,
- znalosť zákona č.305/2013 Z.z. o eGovernmente,
- znalosť programových dokumentov – Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Programový manuál OPIS, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy atď.,
- Centrálny metainformačný systém verejnej správy – práca so systémom, znalosť príručiek
zverejnených na http://www.informatizacia.sk/obsah--ucel-a-prirucky-metais/16146s,
- podrobná znalosť aplikačného systému programového riadenia (ASPR) ako aj
používateľskej príručky
http://www.informatizacia.sk/aplikacny-system-programoveho-riadenia/15720s,
- znalosť Usmernení vydaných SORO OPIS - http://informatizacia.sk/usmernenia/10086s.
Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže čestným vyhlásením, životopisom
a zoznamom projektov, na ktorých záujemca pracoval (zoznam musí obsahovať min.
obchodné meno objednávateľa, stručnú identifikáciu projektu/zmluvy, miesto, cenu a
lehoty dodania plnenia, kontaktnú osobu u ktorej si vyhlasovateľ výzvy môže overiť
pravdivosť poskytnutých informácií).
3. Integrácia, testovanie a prevádzka IS
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Dosiahnuté vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru.
Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:
- minimálne 5 rokov praxe pri realizácií min. 3 projektov v oblasti IT,
- skúsenosti s analýzami, návrhom a implementáciou integrovaných IT riešení minimálne
troch IT projektov,
- skúsenosti s implementáciou IT projektov použitím SOA (architektúra orientovaná na
služby),
- znalosť problematiky tvorby SLA (service level agreement – dohoda o úrovni poskytovaných
služieb) kontraktov,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy SR v oblasti IT,
- znalosť zákona č.305/2013 Z.z. o eGovernmente,
- znalosť programových dokumentov – Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Programový manuál OPIS, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy atď.,
- Centrálny metainformačný systém verejnej správy – práca so systémom, znalosť príručiek
zverejnených na http://www.informatizacia.sk/obsah--ucel-a-prirucky-metais/16146s,
- podrobná znalosť aplikačného systému programového riadenia (ASPR) ako aj
používateľskej príručky
http://www.informatizacia.sk/aplikacny-system-programoveho-riadenia/15720s,
- znalosť usmernení vydaných SORO OPIS - http://informatizacia.sk/usmernenia/10086s,
- UML Professional certifikát alebo jeho ekvivalent.
Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže čestným vyhlásením, životopisom,
požadovaným certifikátom a zoznamom projektov, na ktorých záujemca pracoval (zoznam
musí obsahovať min. obchodné meno objednávateľa, stručnú identifikáciu
projektu/zmluvy, miesto, cenu a lehoty dodania plnenia, kontaktnú osobu u ktorej si
vyhlasovateľ výzvy môže overiť pravdivosť poskytnutých informácií).
4. Informačná bezpečnosť
Dosiahnuté vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:
- minimálne 3 roky praxe v oblasti informačnej bezpečnosti,
- znalosť odbornej problematiky v oblasti informačnej bezpečnosti (bude deklarované počtom
projektov v oblasti informačnej bezpečnosti, na ktorých uchádzač spolupracoval),
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy SR v oblasti IT a informačnej
bezpečnosti,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy SR v oblasti IT,
- znalosť zákona č.305/2013 Z.z. o eGovernmente,
- znalosť programových dokumentov – Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Programový manuál OPIS, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy atď.,
- Centrálny metainformačný systém verejnej správy – práca so systémom, znalosť príručiek
zverejnených na http://www.informatizacia.sk/obsah--ucel-a-prirucky-metais/16146s,
- podrobná znalosť aplikačného systému programového riadenia (ASPR) ako aj
používateľskej príručky
http://www.informatizacia.sk/aplikacny-system-programoveho-riadenia/15720s,
- znalosť usmernení vydaných SORO OPIS - http://informatizacia.sk/usmernenia/10086s.
www.informatizacia.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže čestným vyhlásením, životopisom
a zoznamom projektov, na ktorých záujemca pracoval (zoznam musí obsahovať min.
obchodné meno objednávateľa, stručnú identifikáciu projektu/zmluvy, miesto, cenu a
lehoty dodania plnenia, kontaktnú osobu u ktorej si vyhlasovateľ výzvy môže overiť
pravdivosť poskytnutých informácií).
Uchádzač o zaradenie do databázy externých expertov PO 1 OPIS predloží:
1. žiadosť o zaradenie do databázy externých expertov (príloha č. 1 výzvy);
2. štruktúrovaný životopis (príloha č. 2 výzvy) (povinná príloha žiadosti);
3. kópiu vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti);
4. čestné vyhlásenie (príloha č. 3 výzvy) (povinná príloha žiadosti);
5. certifikát (ak je vyžadovaný);
6. príp. ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu v oblasti, ktorá je predmetom
hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp.
absolvovanom školení).

S osobnými údajmi v žiadosti a jej prílohách bude zaobchádzané v súlade so zákonom
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o zaradenie do databázy externých expertov PO 1 OPIS, vrátane relevantných príloh
vymedzených vyššie, je potrebné doručiť v termíne do 28. 08. 2014 elektronicky na e-mailovú
adresu: daniela.loffayova@mfsr.sk.
Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo
nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje
dátum doručenia, nie deň odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.
Kontaktná osoba:
Mgr. Daniela Loffayová
Tel.: 02/ 5958 2349
e-mail: daniela.loffayova@mfsr.sk
Adresa:
Ministerstvo financií SR
Sekcia informatizácie spoločnosti
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
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