Evidenčné číslo obstarávania: LO-OVS-183-20

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE ALEBO DOPLNENIE INFORMÁCIÍ
UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ, ALEBO V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Migrácia SAP BW na HANA
1. „V dokumente OVS_Sutazne podklady - o vyhlásení súťaže sa v kapitole 5.1, časť b, bod 2.3
Špecialista Oracle píše: - s certifikátom Oracle Database 11g Administrator Certified Professional.
Kolegovia spĺňajú ostatné 3 podmienky na danú pozíciu, avšak nedisponujú predmetným certifikátom.
Chcem sa preto spýtať, či je predmetný certifikát KO kritérium pre člena tímu participujúceho na
dodávke, alebo môže byť členom tímu aj konzultant so širokou mierou skúseností, ktoré
zdokladuje predmetnými referenciami, bez predmetného certifikátu.“
Odpoveď:
Podmienka účasti má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie zákazky prostredníctvom preukázania
odborného vzdelania kľúčových členov tímu zodpovedných za kvalitu.
Keďže predmetom obstarávania je migrácia dát z „DB Oracle 12.2“ do prostredia HANA, pre
zabezpečenie kvality je potrebné preukázanie úplných formálnych znalostí databázového prostredia,
z ktorého budú v spoločnosti SPP dáta migrované kľúčovým členom tímu zodpovedným za kvalitu tejto
oblasti. Z uvedeného dôvodu nie je možné akceptovať kľúčového člena tímu „Špecialista Oracle“ bez
predmetného vzdelania / certifikátu.
2. „V dokumente OVS_Sutazne podklady - o vyhlásení súťaže sa v kapitole 5.1, časť b, bod 3 SAP
Partnerstvo píše: - Navrhovateľ preukáže, že je SAP partnerom s kompetenciou pre poskytovanie riešení
v oblasti SAP HANA, napríklad typu: SAP PartnerEdge Sell, alebo SAP Partner Center of Expertise
(PCOE). Naša spoločnosť je aktuálne SAP partnerom typu SAP Partner Edge Build. Je toto
partnerstvo dostačujúce pre predmetnú súťaž?“
Odpoveď:
Áno, partnerstvo typu SAP Partner Edge Build postačuje pre preukázanie podmienky.
3. Referencie – bod 5.1b – v požiadavkách na referencie je uvedene „Dve referencie na projekt
implementácie SAP (ERP, ISU, CRM, BW) nad databázou SAP HANA, pričom mininálne jedna
referencia musí obsahovať aj implementáciu aplikácie SAP BW. Je možné použiť ako referenciu aj
projekt „Konverzie ERP z predchádzajúcej verzie SAP“ a/alebo projekt „Reimplementácie ERP
SAP“?
Odpoveď:
Podmienka účasti má zabezpečiť preukázanie praktických skúseností navrhovateľa s poskytovaním
služby rovnakého alebo obdobného charakteru.
V zmysle súťažných podkladov je možné ako referenciu použiť projekt, ktorého predmetom bola
implementácia aplikácie SAP nad databázou HANA. Ak bol projekt „Konverzie ERP z predchádzajúcej
verzie SAP“ realizovaný iba na aplikačnej úrovni povýšením verzie aplikácie SAP, takáto referencia
nespĺňa požiadavky spoločnosti SPP a nebude uznaná. Ak bol projekt „Reimplementácie ERP SAP“
realizovaný ako nová inštalácia SAP ERP nad databázou HANA, s následnou migráciou pôvodných ERP
dát, tento projekt spĺňa požiadavku na implementáciu SAP aplikácie nad HANA a referencia bude
z pohľadu predmetu plnenia uznaná.
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4. „Zoznam kľúčových členov tímu – bod 5.1b
a. Technický architekt – v zadaní je uvedená požiadavka na daný certifikát. Je možné použiť aj
certifikát C_HANATEC_10 – SAP Certified Technology Associate – SAP HANA?“
Odpoveď:
Podmienka účasti má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie zákazky prostredníctvom preukázania
odborného vzdelania kľúčových členov tímu zodpovedných za kvalitu.
Keďže predmetom obstarávania je migrácia dát do cieľovej verzie SAP HANA 2.0., ktorá bude v prostredí
spoločnosti SPP implementovaná (viď. Príloha č. 1 Súťažných podkladov, dokument Technická
špecifikácia), pre zabezpečenie kvality je potrebné preukázanie úplných formálnych znalostí
preukázaných certifikátmi zodpovedajúcimi verzii 2.0., t. j. C_HANATEC_16 SAP Certified Technology
Associate - SAP HANA 2.0., alebo C_TADM55_75 - SAP Certified Technology Associate - System
Administration (SAP HANA as a Database) with SAP NetWeaver 7.5.
Certifikát C_HANATEC_10 je starší typ certifikátu aplikovaný ešte na predchádzajúcu verziu SAP HANA
1.0. a preto nie je možné ho akceptovať ako postačujúci.
„b. Senior konzultant pre SAP OS/DB migráciu – je možné použiť špecialistu s certifikátom SAP
Certified Technology Associate - OS/DB Migration for SAP NetWeaver 7.3?“
Odpoveď:
Podmienka účasti má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie zákazky prostredníctvom preukázania
odborného vzdelania kľúčových členov tímu zodpovedných za kvalitu.
Keďže v rámci poskytovania predmetu obstarávania bude v zmysle štúdie realizovateľnosti v prípade
SAP NW použitá minimálne verzia 7.4. (viď. Príloha č. 1 Súťažných podkladov, dokument Technická
špecifikácia), je pre zabezpečenie kvality potrebné preukázanie úplných formálnych znalostí
preukázaných certifikátmi zodpovedajúcimi minimálne očakávanej verzii, t.j. certifikát C_TADM70 SAP
Certified Technology Associate - OS/DB Migration for SAP NetWeaver 7.4 alebo vyššie.
Certifikát OS/DB Migration for SAP NetWeaver 7.3 nie je možné ho akceptovať ako postačujúci.
„c. Senior konzultant SAP BW – máme špecialistu s certifikátmi BW360 SAP BW Performance and
Administration a HA300 Modeling & Implementation (predpokladom pre toto školenie školenie je
mať znalosti základných školení SAP BW 3100. Podľa nášho názoru sú tieto certifikáty
postačujúce na deklarovanie úrovne profesionality. Môžeme použiť tohto špecialistu?“
Odpoveď:
Podmienka účasti má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie zákazky prostredníctvom preukázania
odborného vzdelania kľúčových členov tímu zodpovedných za kvalitu.
Keďže certifikát HA300 pokrýva inú oblasť BW problematiky a jeho získaním nenadobúda konzultant
automaticky vzdelanie preukazované certifikátmi BW310 / BW330, je pre zabezpečenie kvality potrebné
preukázanie úplných formálnych znalostí preukázaných certifikátmi v zmysle podmienok uvedených
v súťažných podkladoch.

