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Opis predmetu zákazky 
 

 

1. Názov predmetu zákazky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nákup licencie pre potreby softvérového vývoja 

 

2. Kódy podľa Hlavného slovníka obstarávania (CPV): 

48517000-5 Softvérový balík pre informačné technológie 

  

3. Opis predmetu zákazky 

Predmetom je zabezpečenie práva na užívanie produktu InterSystems IRIS Enterprise, vrátane 

aktualizácie SW a služieb technickej podpory (pre vývoj a nasledovnú prevádzku aplikácií). 

 

Predmetom zákazky je: 

 Nákup licencie InterSystems IRIS Server 2021.1, platform independent pre 4 jadrá (pre 

produkčné prostredie)  

 Nákup licencie InterSystems IRIS Server 2021.1, platform independent pre 4 jadrá (pre test 

prostredie) 

 Technická podpora na 1 rok  (aktualizácie produktu, technická podpora  v pracovných dňoch 

Slovenskej republiky od 8:00 do 16:00.) 

 

3.1. Technické špecifikácie určené verejným obstarávateľom 

Typ licencie: elektronická 

Operačný systém: platform independent (bez obmedzenia na konkrétny operačný systém) 

Spôsob dodania: poskytnutie licenčného kľúča na základe objednávky od obstarávateľa 

 

3.2. Obsahové požiadavky určené verejným obstarávateľom 

Nižšie sú súhrnne uvedené základné funkcionality platformy InterSystems IRIS Enterprise, ktoré 

musí licencia pokrývať. 

 

Modul / Funkcionalita Poznámka 

Databázový server IRIS  Data storage 

 Mirroring 

 Šifrovanie databáz 
Aplikačný server IRIS  Podpora REST rozhraní 

 API management 
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Integračná a procesná 
vrstva IRIS 

 Modelovanie BPL procesov vo WEB prehliadači 

 Modelovanie Business Rules vo WEB prehliadači 

 Data transformácie 

 Implementácia integračných produkcií a ESB 

 Vstavané integračné adaptéry IRIS 

 Zabudovaný WorkFlow portál 
 

3.3. Doplňujúce informácie 

Objednávateľ si vyhradzuje právo na vykonanie viacnásobných pripomienok. 

 

4. Zdroj financovania 

Zákazka bude financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie prostredníctvom operačného 

programu Kvalita životného prostredia, 100% národný projekt Rozšírenie monitorovania energetickej 

efektívnosti, priame výdavky 

 

5. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky 

1) Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou zákazky vrátane dodania predmetu zákazky 

objednávateľovi. 

2) Termín dodania tovaru bude požadovaný do 5 pracovných dní od doručenia objednávky verejným 

obstarávateľom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


