Príloha č. 6 - Časový harmonogram vytvorenia diela a poskytovania služieb
a splatnosť celkovej ceny za vyhotovenie diela pre projekt ePrehliadky ÚDZS
Termín

Výstupy etapy
Etapa diela 1 (Analýza a dizajn) maximálne v trvaní 4 mesiace

D+0

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

D+3

Vymenovanie IT projektových manažérov (objednávateľ + zhotoviteľ)

D+7
D + xxx
(max.40)
D + xxx
(max. 60 dní)
D + xxx

Podrobný cenový rozpočet diela (zhotoviteľ)
Predloženie PID dokumentácie k predmetu zmluvy (zhotoviteľ)
Predloženie dokumentácie k predmetu zmluvy (zhotoviteľ)
Pripomienky alebo akceptácia dokumentácie (objednávateľ)

D + xxx

Zapracovanie pripomienok objednávateľa do dokumentácie (zhotoviteľ)

D + xxx

Fakturácia č.1 (objednávateľ)
Etapa diela 2 (Implementácia) maximálne v trvaní 4 mesiace

D + xxx

Implementácia + testovanie FAT IS ePrehliadky ÚDZS – jednotlivé registre (zhotoviteľ)

D + xxx

DIZ pre integráciu s tretími stranami

D + xxx

Implementácia + testovanie FAT aplikačných rozhraní (zhotoviteľ)

D + xxx

Integrácia do interného prostredia objednávateľa + testovanie FAT (zhotoviteľ)

D + xxx

Integrácia do externého prostredia + testovanie FAT (zhotoviteľ)

D+ xxx

Oznámenie o pripravenosti na spustenie testovacej verzie do UAT testov (zhotoviteľ)
Etapa diela 3 (Testovanie) maximálne v trvaní 4 mesiace

D + xxx

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

D + xxx

Dokumentácia riešenia – aktualizácia + príručky (zhotoviteľ)

D + xxx

Testovacie scenáre UAT (zhotoviteľ)

D + xxx

Testovanie funkčností IS ePrehliadky ÚDZS (zhotoviteľ, objednávateľ)

D + xxx

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

D + xxx

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

D + xxx
D + xxx
D + xxx
D+ xxx

Etapa diela 4 (Nasadenie) maximálne v trvaní 3 mesiace
Ukončenie skúšobnej prevádzky celého IS ePrehliadky ÚDZS (požadovaná doba trvania
skúšobnej prevádzky je 30 kalendárnych dní) (objednávateľ)
Odovzdanie finálnej verzie dokumentácie (zhotoviteľ)
Záverečná akceptácia celého IS ePrehliadky ÚDZS spojená s podpisom finálneho akceptačného
protokolu – ukončenie 4. etapy diela (objednávateľ)
Fakturácia č.2 (objednávateľ)
Poskytovanie služieb poskytovaných pri prevádzke IS ePrehliadky ÚDZS
Spustenie riadnej prevádzky IS ePrehliadky ÚDZS a spustenie poskytovania služieb
poskytovaných pri prevádzke IS ePrehliadky (ďalej len „služby“)
Plán poskytovania služieb prevádzkovej podpory diela (zhotoviteľ)
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.
Riadky v rámci jednotlivých etáp diela môžu byť v prípade potreby uchádzačom doplnené.

