Príloha č. 3 Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk
Nakoľko v čase určenom na predkladanie ponúk (dňa 27.09.2019 o 8.26 hod.) boli verejnému
obstarávateľovi zo strany záujemcu predložené otázky k výzve na predkladanie ponúk nižšie
uvádzame odpoveď verejného obstarávateľa.
Otázka záujemcu:
„Ako máme postupovať v prípade ak vnímame predmet zákazky tak, časť diela predmetu
zákazky nemôže/nebude spĺňať povahu diela? Napríklad časť bude dodané ako služba
a časťou prác vznikne vytvorenie diela?“
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Predmetom zákazky je dodanie diela, ďalej nákup licencií v max. hodnote do 2 400 EUR s DPH
a poskytnutie služieb pre vytvorenie a funkčnosť webového odborného portálu platformy
spolupráce zameraného na inteligentnú mobilitu a jej odborné aktivity, a to vrátane
štartovacieho obsahu, obsahovej a potrebnej technickej podpory a konzultačnej podpory počas
realizácie zákazky a konzultácií po realizácií diela.
Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb
podľa ustanovenia § 536 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
Ide o vytvorenie diela, ktoré je spojené s poskytovaním služieb, t. j. výsledkom verejného
obstarávania bude uzavretie hybridnej zmluvy, ktorá nesie znaky zmluvy o dielo, ako aj znaky
zmluvy o poskytovaní služieb. Uchádzač tak predloží ponuku na celý predmet zákazky, ako je
opísaný vo výzve na predkladanie ponúk.
Pre ilustráciu a jednoznačnosť dopĺňame príklad.
Verejný obstarávateľ vníma predmet zákazky tak, že samotné vytvorenie webového
odborného portálu zahŕňa aktivity nasledovne:
 návrh riešenia (detailná analýza požiadaviek),
 vypracovanie návrhu riešenia (detailná funkčná a technická špecifikácia, odsúhlasený návrh
riešenia),
 analýza a dizajn (návrh grafiky a dizajnu portálu),
 vytvorenie portálu (vývoj riešenia na základe schválenej analýzy a dizajnu, CMS
s nadstavbou CRM),
 vytvorenie štartovacieho obsahu (spracovanie a naplnenie jednotlivých častí portálu
relevantným digitálnym obsahom),
 testovanie portálu,
 školenie užívateľov (otestovanie jednotlivých častí portálu a zaškolenie užívateľov portálu),
 inštalácia riešenia do prostredia NASES,
 nasadenie portálu do produktívnej prevádzky (inštalácia dynamickej verzie, stabilizácia
riešenia a nasadenie portálu do produktívnej prevádzky).
Z toho vyplýva, že vyššie uvedené aktivity vytvorenia portálu, by v takomto prípade, boli
zaradené pod časť A opisu predmetu zákazky.

