
Príloha č. 4 
 
Požiadavky na expertov zodpovedných za plnenie predmetu zákazky 
 
Expert č. 1: Projektový manažér IT projektov 

- Popis činnosti: 
Zodpovednosť za dosiahnutie stanovených cieľov projektu a spolupodieľa sa na 
celkovom riadení zákazky - projektu ako celku. Je zodpovedný za projektové 
riadenie* vo všetkých fázach implementácie projektu - definuje projektový tím, 
spracuje plán projektu, projekt riadi, monitoruje a v závere vyhodnotí dosiahnuté 
ciele a celkový výsledok projektu. 

- Minimálne požiadavky: 
A. Platný certifikát v oblasti projektového riadenia napr. PRINCE2 minimálne na 
úrovni Foundation alebo iný obdobný ekvivalent  
B. Min. 3 roky skúseností v oblasti projektového riadenia IT projektov v pozícií 
projektového manažéra s aplikovaním vyššie uvedených metodík riadenia.  
D. Skúsenosť s min. 1 projektom zameraným na nasadzovanie IT infraštruktúry, 
alebo webového portálu poskytujúceho informačné služby alebo webového 
portálu mediálneho charakteru 

- Poznámka: 
Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom 
relevantných projektov (praktických skúseností), ktorý bude obsahovať aj meno, 
priezvisko, funkciu, tel. číslo a emailovú adresu na kontaktnú osobu odberateľa 
služieb pre overenie údajov a kópiu potrebných certifikátov. Verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo na overenie informácií uvedených v životopise. Z toho dôvodu 
je expert povinný pri predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných 
projektov uviesť meno a kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u 
ktorého je možné si praktické skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky 
overiť. Expert č. 1 uvedený v ponuke úspešného uchádzača sa musí podieľať na 
plnení predmetu zákazky. V prípade, že expert uvedený v ponuke uchádzača bude 
nahradený iným expertom, tento musí spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v 
rovnakom rozsahu.  
*Projektové riadenie:  
Pod riadením projektu rozumieme riadenie a koordináciu ľudských, materiálnych a 
finančných zdrojov počas životnosti projektu pri použití moderných techník 
riadenia, zameraný na dosiahnutie vopred stanovených cieľov v danom rozsahu, 
nákladoch, čase, kvalite a spokojnosti účastníkov projektu. Expert preukazuje 
praktickú skúsenosť v pozícii projektového manažéra alebo ekvivalentnej pozícii 
zodpovednej za technickú realizáciu projektu. Verejný obstarávateľ nebude 
akceptovať projektové skúsenosti v oblasti stavebných prác. 

 
 
Expert č. 2: Expert na problematiku merania a monitorovania v oblasti inteligentnej mobility 

- Popis činnosti: 
Zodpovednosť za návrh a dodanie inteligentného meracieho a monitorovacieho 
riešenia pre intenzitu dopravy 

- Minimálne požiadavky:  



A. Min. 3 roky skúseností v oblasti komplexných projektov dopravnej problematiky 
alebo minimálne 3 roky skúseností s návrhom riešení v oblasti inteligentnej 
mobility alebo inteligentných dopravných systémov.  
B. Minimálne 2 praktické skúsenosti (napr. projekty) s návrhom riešení v oblasti 
inteligentnej mobility.   

- Poznámka:  
Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom 
relevantných projektov (praktických skúseností), ktorý bude obsahovať aj meno, 
priezvisko, funkciu, tel. číslo a emailovú adresu na kontaktnú osobu odberateľa 
služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na overenie 
informácií uvedených v životopise. Z toho dôvodu, je expert povinný pri 
predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných projektov uviesť meno a 
kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je možné si praktické 
skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky overiť.  
Expert č. 2 uvedený v ponuke úspešného uchádzača sa musí podieľať na plnení 
predmetu zákazky. V prípade, že expert uvedený v ponuke uchádzača bude 
nahradený iným expertom, tento musí spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v 
rovnakom rozsahu. 

 


