Príloha č. xx - Časový harmonogram vytvorenia diela a splatnosť celkovej ceny
predmetu zákazky ePrehliadky ÚDZS
Termín

Výstupy etapy
Etapa diela 1 (Analýza a dizajn)

D+0
D + xxx
(max.30)
D + xxx
D + xxx
D + xxx
(max.90)

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy
Predloženie dokumentácie k predmetu zmluvy (zhotoviteľ)
Začatie analýzy riešenia (zhotoviteľ)
Vypracovanie a odovzdanie DFŠ (detailná funkčná špecifikácia), HLD (High Level Design), LLD
(Low Level Design) (zhotoviteľ), UX dizajn (User eXperience dizajn), UI dizajn (User Interface
dizajn), DŠM (detailná špecifikácia migrácie), DIZ s externými subjektami
Akceptácia DFŠ, HLD, LLD, UX dizajn, UI dizajn, DIZ, DŠM (zhotoviteľ, objednávateľ)
Objednávateľ si vyhradzuje čas na posúdenie a schválenie predmetných dokumentov v trvaní 14
kalendárnych dní.
Etapa diela 2 (Implementácia)

D + xxx

Implementácia IS ePrehliadky ÚDZS (zhotoviteľ)

D + xxx

Implementácia aplikačných rozhraní (zhotoviteľ)

D + xxx

Integrácia do IKT prostredia objednávateľa (zhotoviteľ)

D+ xxx

Oznámenie o pripravenosti na spustenie testovacej verzie (zhotoviteľ)
Etapa diela 3 (Testovanie)

D + xxx

Nasadenie testovacej verzie IS ePrehliadky ÚDZS + zaškolenie obsluhy (zhotoviteľ)

D + xxx

Testovanie funkčností IS ePrehliadky ÚDZS (zhotoviteľ, objednávateľ)

D + xxx

Integračné a funkčné testy celého IS ePrehliadky ÚDZS (zhotoviteľ, objednávateľ, 3.strany)

D + xxx

Začiatok skúšobnej prevádzky celého IS ePrehliadky ÚDZS – ukončenie etapy diela 3

D + xxx

Etapa diela 4 (Nasadenie)
Ukončenie skúšobnej prevádzky celého IS ePrehliadky ÚDZS (minimálna požadovaná doba
trvania skúšobnej prevádzky je 60 kalendárnych dní)
Záverečná akceptácia celého IS ePrehliadky ÚDZS spojená s podpisom finálneho akceptačného
protokolu – ukončenie etapy diela 4

D + xxx

DD.MM.RRRR

Poskytovanie služieb poskytovaných pri prevádzke IS ePrehliadky ÚDZS
Spustenie riadnej prevádzky IS ePrehliadky ÚDZS a spustenie poskytovania služieb
poskytovaných pri prevádzke IS ePrehliadky ÚDZS (ďalej len „služby“)
60 kalendárnych mesiacov poskytovania služieb v zmysle podmienok zmluvy (objednávateľ)

Legenda:




Stĺpec „Termín“ vypĺňa uchádzač relevantným časovým údajom D+xxx, pričom xxx je počet
kalendárnych dní trvania danej etapy diela od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Termín DD.MM.RRRR bude určený v preberacom protokole.
Riadky v rámci jednotlivých etáp diela môžu byť v prípade potreby uchádzačom doplnené.

