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02. 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
Otázka č. 1: Je možné odbornú spôsobilosť Projektového manažéra preukázať implementáciou
viacerých komplexných integračných riešení významného rozsahu (väčší ako rozsah projektu
BW migrácia na HANA), ktoré spadajú do implementácie rozvojových požiadaviek pre existujúci
systém?
Odpoveď:
Podmienka účasti má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie zákazky prostredníctvom preukázania
odborných skúseností kľúčových členov tímu zodpovedných za kvalitu dodávky.
Spoločnosť SPP požaduje predloženie profesijného životopisu na pozíciu člena tímu „Projektový
manažér“ „so skúsenosťami preukázanými referenciami uvedenými v profesijnom životopise z minimálne
dvoch projektov implementácie SAP riešení“, pričom pod implementáciou sa rozumie proces zavedenia
SAP systému v prostredí koncového zákazníka, vrátane inštalácií jednotlivých prostredí v infraštruktúre
zákazníka. Uvedená požiadavka vychádza z predmetu obstarávania, ktorým je technická migrácia dát z
DB Oracle do DB prostredia HANA, vrátane inštalácií jednotlivých prostredí v infraštruktúre Spoločnosti
SPP. Pre zabezpečenie kvality je preto potrebné preukázanie predchádzajúcich skúseností kľúčového
člena tímu zodpovedného za riadenia procesu realizácie tohto projektu (t.j. projektového manažéra) a to
formou referencií úspešne zrealizovaných implementačných projektov iných SAP riešení, u ktorých je
možné očakávať, že obsahovali komplexnú dodávku riešenia vrátane technických inštalácií jednotlivých
systémov. Nie je možné akceptovať preukázanie formou zrealizovaných rozvojových požiadaviek v
existujúcich systémoch, ak tieto neobsahovali práve časť technických inštalácií jednotlivých SAP
prostredí.
Otázka č. 2: Pri pozícii Technického architekta požadujete preukázanie odborných skúseností
certifikátom C_Hanatec_16 SAP Certified Technology Associate - SAP HANA 2.0. Náš konzultant
disponuje certifikátom SAP Certified Application Professional - SAP HANA Edition 2014. Je
uvedený certifikát uznateľný?
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 architektúry SAP HANA, 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 zodpovedajúcimi certifikátmi 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.
Uvedený certifikát "SAP Certified Application Professional - SAP HANA Edition 2014" nemôže byť
uznaný z dôvodu, že predmetný certifikát zahŕňa iba znalosti aplikačnej vrstvy a nie požadované znalosti
o databáze HANA z pohľadu preukázania potrebných vedomostí technického architekta.
Otázka č. 3: Pri pozícii Senior BW konzultant je potrebné okrem iného preukázať odbornosť
certifikátom BW360 BW Performance and administration. Ide o potvrdenie SAP zo školenia. Náš
konzultant disponuje certifikátom SAP Certified Application Associate – Modeling and Data
Management with SAP BW 7.4, ktorým konzultant okrem iného preukazuje znalosť aj zo školenia
BW360. Je uvedený certifikát uznateľný?
Odpoveď:
Podmienka účasti má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie zákazky prostredníctvom preukázania
odborného vzdelania kľúčových členov tímu zodpovedných za kvalitu.
Keďže certifikát "C_TBW60_74 - SAP Certified Application Associate - Modeling and Data Management
with SAP BW 7.4" v rámci obsahovej náplne (topic areas) zahŕňa aj vedomosti obsiahnuté v rámci
školenia "BW360 BW Operations and Performance", bude preukázanie odborných znalostí konzultanta
týmto certifikátom akceptované zo strany spoločnosti SPP.
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Otázka č. 4: Support Oracle 12.2.0.1 už skončil, v prípade problémov počas exportu zdrojových
DB nebude zabezpečený suport od vendora DB. Bude zabezpečený upgrade existujúcich BW
databáz na podporovanú verziu min Oracle 19c a vyššie ešte pred samotnou migráciou do
prostredia SAP HANA?
Odpoveď:
Spoločnosť SPP upgrade na verziu Oracle 19c neplánuje. V prípade, ak dodávateľ považuje upgrade
Oracle z aktuálnej verzie 12.2.0.1 na vyššiu verziu za nevyhnutný predpoklad pre realizáciu projektu
"Migrácie BW na HANA", spoločnosť SPP požaduje, aby uvedené povýšenie Oracle bolo zahrnuté do
rozsahu dodávky a cenového návrhu zo strany Navrhovateľa.
Otázka č. 5: Aká je požadovaná SPS verzia pre HANA? Je možné implementovať aj aktuálne
dostupnú verziu SAP HANA?
Odpoveď:
Tak ako je uvedené v zadaní v dokumente "Technická špecifikácia pre platformovú migráciu a
optimalizáciu SAP Business Warehouse na SAP BW 7.5 on HANA", kap. 2 - "požaduje sa nasadenie
aktuálnych verzií aplikácií SAP na úrovni aktuálnej verzie EHP a úroveň support stack súčasná -1 k
termínu go live".
Otázka č. 6: Aká je úroveň OSS podpory zo strany SAP vendora? Je možné počítať s podporou
SAP pre vykonanie OS/DB migration kontroly? Súčinnosť pre danú kontrolu je súčasťou dodavky
projektu?
Odpoveď:
Spoločnosť SPP využíva zo strany SAP maintenance úroveň "Standard Support". Vykonanie OS/DB
Migration check v zmysle SAP note 2360708 zo strany výrobcu SAP je pri takomto type projektu povinné
pre spustenie produkčného systému BW po migrácii a má byť preto súčasťou dodávky projektu "Migrácia
BW na HANA" zo strany Navrhovateľa.
Otázka č. 7: Keďže v rámci harmonogramu BW migrácia na SAP HANA bude nutné počítať so
závislosťou na iných projektoch, kedy bude poskytnutá informácia o stave a harmonograme
takýchto projektov? Ktorý projekt v prípade konfliktov bude uprednostnený? Môže obstarávateľ
túto skutočnosť upresniť?
Odpoveď:
Informácia o závislostiach na iných projektoch bude poskytnutá úspešnému navrhovateľovi pred
podpisom zmluvy (vystavením objednávky). V prípade vzniku konfliktov s inými prebiehajúcimi projektmi,
respektíve prevádzkovými činnosťami na strane Spoločnosti SPP, budú tieto riešené ak nastanú, na
úrovni riadiacich štruktúr projektov, prípadne prevádzky IT.
Otázka č. 8: Súčasťou validácie a akceptácie prostredia po migrácii bude aj JAVA? Podľa
kapitoly 2.2.4 "Migrácia aplikácie JAVA nie je v scope tohto projektu". Môže obstarávateľ túto
skutočnosť upresniť?
Odpoveď:
Pozor zmena: Keďže na základe aktuálne realizovanej optimalizácie SAP prostredia bude do začiatku
projektu "Migrácia BW na HANA" AS JAVA server pre BW odinštalovaný, migrácia databázy pre JAVA
server z Oracle na HANA nie je už požadovaná (nie je predmetom dodávky zo strany dodávateľa).
Migrácia databázy pre AS JAVA preto nie je predmetom projektu.
Otázka č. 9: Keďže migrácia systému, ktorú obstarávateľ požadoval vykonať pomocou metódy
SAP DMO a táto je podporovaná len pre ABAP, je nutné vykonať jednostupňový upgrade cez SAP
DMO aj pre JAVA systémy, čo je v rozpore s požadovanou metódou SAP DMO? Môže
obstarávateľ túto skutočnosť upresniť?
Odpoveď:
Štandardný nástroj SAP DMO je požadované použiť pre databázu k ABAP aplikačnej časti BW.
Vyjadrenie k migrácii databázy JAVA - viď odpoveď na predchádzajúcu otázku.
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Otázka č. 10: Ako je myslená požiadavka v kapitole 2.2.4 že "dáta uložené v databáze majú byt
migrované ale aplikačný server JAVA nemá byť súčasťou"? Vznikajú tým nekonzistencie SAP
štandardnej architektúry (databáza vs. aplikačný content). Ide o zmätočné zadanie. Môže
obstarávateľ túto skutočnosť upresniť?
Bez odpovede, vzhľadom na odpoveď k otázke č. 8.
Otázka č. 11: Aké sú komponenty a ich verzie pre JAVA systém?
Bez odpovede, vzhľadom na odpoveď k otázke č. 8.
Otázka č. 12: Keďže dané HW kapacity sa voči RFI nezmenili a JAVA nefigurovala ako súčasť
migrácie do DB HANA sú dané výpočty potrebných kapacít pre HANA databázu počítané len nad
SAP ABAP prostredím alebo bolo do výpočtov zahrnuté aj JAVA prostredie?
Odpoveď:
JAVA prostredie nebolo do výpočtov zahrnuté.
Otázka č. 13: Pre backup/recovery požadujete nástroj HP DataProtector 10.03. Konfigurácia
backup/recovery s DB SAP HANA je v scope projektu alebo ju zabezpečí SPP?
Odpoveď:
Spoločnosť SPP v súčasnosti využíva ako zálohovací nástroj HP Data Protector ver. 10.03. Konfiguráciu
tohto nástroja zabezpečí Spoločnosť SPP, od Dodávateľa očakávame poskytnutie súčinnosti.
Otázka č. 14: Pre backup/recovery aplikačného BW prostredia po migrácii požadujete použiť
nástroj HP DataProtector 10.03. Konfigurácia backup/recovery pre BW aplikačné prostredie je v
scope projektu alebo ju zabezpečí SPP?
Viď odpoveď na otázku č. 13.
Otázka č. 15: Aká je úroveň podpory DataProtector-u zo strany vedora?
Odpoveď:
Aktuálna verzia je bez podpory, Spoločnosť SPP pripravuje nové riešenie zálohovania.
Otázka č. 16: Požiadavka "platformovej migrácie a optimalizácie SAP Business Warehouse na
SAP BW 7.5 on HANA" v znení podľa kapitoly 2 strana 5 obsahuje definíciu nástrojov ktoré
vyžadujete použiť, dane nástroje slúžia na zmenu info-providerov a ďalších BW objektov na
aplikačnej úrovni, a zároveň v kapitolách (2.2.5 a 3.2) definujete požiadavky na Optimalizáciu
aplikácie SAP BW 7.5 + Optimalizácia BW 7.x objektov po migrácii na BW on HANA .
Tieto 3 požiadavky sú v rozpore s interpretáciou Cieľov projektu a Implementačných požiadaviek
projektu. (kapitoly 1.1, 3.1, 3.2), ktoré indikujú výlučne technickú migráciu bez optimalizácie
aplikácie BW. Môže obstarávateľ túto skutočnosť upresniť?
Odpoveď:
Cieľom projektu je technická migrácia databázy aplikácie BW z Oracle na HANA a následná
optimalizácia databázy po migrácii a následnej prevádzke, použitím SAP štandardných nástrojov. Zmeny
na aplikačnej úrovni požadujeme len v minimálne nevyhnutnej miere - ako dopad optimalizácie pri
migrácii databázy - viď kapitola 2.2.5.
Otázka č. 17: V akej verzii je implementovaný SAP Solution Manager? Je prípadný upgrade
Solution managera vyžadovaný v rámci dodávky projektu?
Odpoveď:
Aktuálna verzia SAP Solution Manager je 7.2 SP18. Upgrade Solution Managera nie je vyžadovaný v
rámci dodávky projektu "Migrácia BW na HANA".
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Otázka č. 18: Aká iná funkcionalita je nakonfigurovaná v SAP Soution Manager? Vyžadujete
rekonfiguráciu potrebných funkcionalít v rámci dodávky projektu?
Odpoveď:
SAP Solution Manager je využívaný na Monitoring a Change Management. Zmeny a úpravy Solution
Managera nie sú súčasťou zadania projektu "Migrácia BW na HANA".
Otázka č. 19: Senior konzultant SAP BW – je certifikát „SAP Certified Application Associate Modeling and Data Management with SAP BW 7.4“ postačujúci ekvivalent k požadovaným
školeniam SAP BW310, BW330 a BW360?
Odpoveď:
Podmienka účasti má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie zákazky prostredníctvom preukázania
odborného vzdelania kľúčových členov tímu zodpovedných za kvalitu.
Keďže certifikát "C_TBW60_74 - SAP Certified Application Associate - Modeling and Data Management
with SAP BW 7.4" v rámci obsahovej náplne (topic areas) zahŕňa aj vedomosti obsiahnuté v rámci
školení "BW310 BW - Enterprise Data Warehousing", "BW330 SAP BW Modeling & Implementation",
"BW360 SAP BW Performance and Administration", bude preukázanie odborných znalostí konzultanta
týmto certifikátom akceptované.
Otázka č. 20: Akceptujete, na pozíciu senior konzultant SAP BW, experta SAP školiteľa (školil pre
SAP v školiacom stredisku SAP), ktorý školil práve požadované školenia SAP BW310, BW330 a
BW360 ? Samozrejme s požadovanými skúsenosťami a praxou.
Odpoveď:
Podmienka účasti má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie zákazky prostredníctvom preukázania
odborného vzdelania kľúčových členov tímu zodpovedných za kvalitu.
Ako vhodný a jednoznačne overiteľný spôsob preukázania znalostí členov tímu zvolila Spoločnosť SPP
formu predloženia potvrdení o absolvovaných školeniach, respektíve certifikátov, vydaných samotným
výrobcom SW platformy, na ktorej sa realizuje projekt "Migrácia BW na HANA" - spoločnosťou SAP,
alebo iným oprávneným školiacim subjektom. Bez predloženia stanovených certifikátov preto nemôže
byť kľúčový člen tímu na pozícii Senior konzultant SAP BW akceptovaný.

