
Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

Mesto Bratislava 

PSČ 811 05 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Kárpáty,  Ing. Ján Bačko 

tel. č.: +421 2 2029 8231 
e-mail: peter.karpaty@vicepremier.gov.sk, jan.backo@vicepremier.gov.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.vicepremier.gov.sk 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  

„Webový odborný portál platformy spolupráce zameraný na inteligentnú mobilitu“ 
 

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce) 

Zákazka na vytvorenie diela a poskytovanie služieb. 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. 
 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 

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. 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie diela, 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. 

 

Bližšie informácie k opisu predmetu zákazky sú uvedené Prílohe č. 1 tejto výzvy.  

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

72413000-8 Návrh webových (www) sídiel  

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 

72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet 

a podpora  
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9. Celkový rozsah predmetu zákazky: 

Rozsah plnenia predmetu zákazky predstavuje 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o dielo a poskytovaní služieb konzultačná podpora po jeho odovzdaní do 31.12.2022 v zmysle 

prílohy č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 66 413,00 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená prieskumom trhu v súlade s ustanovením § 6 ods. 

1 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Na základe faktúry dodávateľa, lehota splatnosti faktúr do 60 dní od jej doručenia.  

Zákazka je spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF, z Operačného programu Efektívna verejná 

správa v rámci národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy inovačnej 

kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“, ktorého 

prijímateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. ÚPVII je v zmysle 

Zmluvy o partnerstve zo dňa 27.12.2018 uzavretej medzi ÚPVII a Ministerstvom dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva o partnerstve“) partnerom uvedeného 

projektu a v súlade s článkom 6 Zmluvy o partnerstve má právo zabezpečiť od tretích osôb 

dodanie služieb potrebných na realizáciu aktivít projektu. 

 

12. Podmienky účasti: 

 

12.1 Osobné postavenie uchádzačov: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. byť oprávnený poskytovať službu v rámci oblasti predmetu zákazky. Pre účely 

splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad 

o oprávnení poskytovať službu (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského 

registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej 

správy. 

 

Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 

zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný 

predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia 

(napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). 

 

Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude vyzvaný 

na vysvetlenie alebo doplnenie dokladov. 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).  

 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami). 

 

 



 

12.2 Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. predloží minimálne 2 referencie v rámci zoznamu poskytnutých služieb 

obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (vrátane kontaktných údajov).  

Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých služieb musí byť v súhrnnej hodnote 

min. 80 000 EUR bez DPH.  

  

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 

o verejnom obstarávaní – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb 

určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.  

  

Uchádzač uvedie v ponuke zoznam expertov, ktorí budú zodpovední za plnenie predmetu 

zákazky a ktorí musia spĺňať nasledovné požiadavky na expertov:  

  

Expert č. 1: Projektový manažér IT projektov   

Popis činnosti  Zodpovednosť za dosiahnutie stanovených cieľov projektu a spolupodieľa 

sa na celkovom riadení zákazky - projektu ako celku. Je zodpovedný za 

projektové riadenie* vo všetkých fázach implementácie projektu - definuje 

projektový tím, spracuje plán projektu, projekt riadi, monitoruje a v závere 

vyhodnotí dosiahnuté ciele a celkový výsledok projektu.   

Minimálne požiadavky:   A. Platný certifikát v oblasti projektového riadenia napr. PRINCE2 

minimálne na úrovni Practitioner alebo iný obdobný ekvivalent (napr. 

certifikát IPMA stupeň B, PMI CAPM).  

B. Min. 3 roky skúseností v oblasti projektového riadenia IT 

projektov v pozícií projektového manažéra s aplikovaním vyššie 

uvedených metodík riadenia.   

C. Znalosť anglického jazyka, min. úroveň B2 podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.   

D. Skúsenosť s min. 1 projektom zameraným na vývoj 

a nasadzovanie webového portálu poskytujúceho informačné služby 

alebo webového portálu mediálneho charakteru.   

  

Poznámka:   
Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných projektov 

(praktických skúseností), ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a emailovú adresu na 

kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov a kópiu potrebných certifikátov. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo na overenie informácií uvedených v životopise. Z toho dôvodu je expert povinný pri predkladaní 

životopisu spolu so zoznamom relevantných projektov uviesť meno a kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho 

pracovníka, u ktorého je možné si praktické skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky overiť. Expert č. 1 

uvedený v ponuke úspešného uchádzača sa musí podieľať na plnení predmetu zákazky. V prípade, že expert 

uvedený v ponuke uchádzača bude nahradený iným expertom, tento musí spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v 

rovnakom rozsahu.  
  
*Projektové riadenie:   
Pod riadením projektu rozumieme riadenie a koordináciu ľudských, materiálnych a finančných zdrojov počas 

životnosti projektu pri použití moderných techník riadenia, zameraný na dosiahnutie vopred stanovených cieľov 

v danom rozsahu, nákladoch, čase, kvalite a spokojnosti účastníkov projektu. Expert preukazuje praktickú 

skúsenosť v pozícii projektového manažéra alebo ekvivalentnej pozícii zodpovednej za technickú realizáciu 

projektu. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať projektové skúsenosti v oblasti stavebných prác.  

  

  

 

 



 

Expert č. 2: IT architekt / Enterprise architekt  

Popis činnosti:  IT architekt / Enterprise architekt zodpovedá za návrh a design 

architektúry webového portálu s cieľom optimálneho riešenia medzi 

procesnými požiadavkami a technologickými obmedzeniami.   
  
IT architekt / Enterprise architekt vychádza z požiadaviek verejného 

obstarávateľa, transformuje ich do konkrétnej koncepcie architektúry 

webového portálu. Zodpovedá za návrh a implementáciu technológií 

predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov.  

Minimálne požiadavky:   A. Platný certifikát TOGAF alebo riadenie IT služieb ITIL  

B. Min. 3 praktické skúsenosti (napr. projekty) v oblasti s riadením 

IT architektúry a návrhov IT riešení.  

C. Znalosť anglického jazyka, min. úroveň B2 podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.   

D. Skúsenosť s minimálne 2 projektami, návrh a design, webového 

portálu poskytujúceho informačné služby alebo webového portálu 

mediálneho charakteru.  

  

Poznámka:   
Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných projektov 

(praktických skúseností s návrhom a designom webových portálov), ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, 

funkciu, tel. číslo a emailovú adresu na kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov a kópiu potrebných 

certifikátov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na overenie informácií uvedených v životopise. Z toho 

dôvodu je expert povinný pri predkladaní životopisu spolu so zoznamom relevantných projektov uviesť meno a 

kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je možné si praktické skúsenosti s plnením obdobného 

predmetu zákazky overiť. Expert č. 2 uvedený v ponuke úspešného uchádzača sa musí podieľať na plnení predmetu 

zákazky. V prípade, že expert uvedený v ponuke uchádzača bude nahradený iným expertom, tento musí spĺňať 

rozsah požiadaviek minimálne v rovnakom rozsahu.  
  

  

  

Expert č. 3: Expert na problematiku nových trendov v doprave alebo oblasť inteligentnej mobility  

Popis   Zodpovednosť   
za návrh a dodanie štartovacieho obsahu webového portálu pre viaceré 

tematické oblasti (podstránky webového portálu) po vzájomnom 

odsúhlasení predbežného návrhu. Pripraví ho v spolupráci s verejným 

obstarávateľom, ktorý poskytne potrebnú súčinnosť napĺňaní štartovacieho 

obsahu podľa tematických oblastí a pri výbere iných vhodných tém a.   
Tematické oblasti (podstránky webového portálu): Inteligentná mobilita 

doma a vo svete, Platforma spolupráca pre inteligentnú mobilitu 

Slovenska, Kooperačná burza, Finančné zdroje pre rozvoj inteligentnej 

mobility a ďalšie vhodné témy, ktoré môžu vyplynúť pri analýze 

požiadaviek.  

Minimálne požiadavky:   A. Min. 3 roky skúseností v oblasti komplexných projektov 

dopravnej problematiky alebo minimálne 3 roky skúseností s návrhom 

riešení v oblasti inteligentnej mobility alebo inteligentných 

dopravných systémov.  

B. Minimálne 2 praktické skúsenosti (napr. projekty) s návrhom 

riešení v oblasti inteligentnej mobility.  

C. Znalosť anglického jazyka, min. úroveň B2 podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.   



Poznámka:   
Pre splnenie podmienky účasti uchádzač predloží životopis experta so zoznamom relevantných projektov 

(praktických skúseností), ktorý bude obsahovať aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a emailovú adresu na 

kontaktnú osobu odberateľa služieb pre overenie údajov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na overenie 

informácií uvedených v životopise. Z toho dôvodu, je expert povinný pri predkladaní životopisu spolu so 

zoznamom relevantných projektov uviesť meno a kontakt na vedúceho, resp. riadiaceho pracovníka, u ktorého je 

možné si praktické skúsenosti s plnením obdobného predmetu zákazky overiť. Expert č. 3 uvedený v ponuke 

úspešného uchádzača sa musí podieľať na plnení predmetu zákazky. V prípade, že expert uvedený v ponuke 

uchádzača bude nahradený iným expertom, tento musí spĺňať rozsah požiadaviek minimálne v rovnakom 

rozsahu.  

 

Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí 

uchádzač prijímateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať 

kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. 

Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením 

(prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie 

predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou 

medzi uchádzačom a osobou, ktorej kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú 

alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia 

podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok 

účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej 

kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO (nemá uložený zákaz účasti) a nesmie u tejto osoby existovať 

dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami). 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie 

služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. 

V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto 

skutočnosť. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  

09.10. 2019 do 10.00 hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 

nebude prihliadať. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk: 

Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na e-mailové adresy: 

peter.karpaty@vicepremier.gov.sk; 

jan.backo@vicepremier.gov.sk; 

katarina.kormanakova@vicepremier.gov.sk;  

zuzana.tarasovicova@vicepremier.gov.sk.  

 

16. Ponuka musí obsahovať: 

1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (bod č. 12 tejto 

výzvy), ak je to relevantné. 

2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

vyhodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18 tejto výzvy 

3. Doplnená príloha č. 2 tejto výzvy Položkový rozpočet. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20190101#paragraf-40.odsek-6.pismeno-f
mailto:peter.karpaty@vicepremier.gov.sk
mailto:david.purchart@vicepremier.gov.sk
mailto:zuzana.tarasovicova@vicepremier.gov.sk


 

17. Vyhodnotenie ponúk 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmete zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky.  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným 

uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo a poskytovaní služieb. 

 

18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk 

Návrh na plnenie kritéria 

Kritérium Návrh 

Sadzba DPH 

v zmysle 

platnej legislatívy 

Návrh 

Najnižšia konečná zmluvná  

cena  v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je  100 %.* 

Spolu...................EUR 

bez DPH 
  

Spolu...................EUR 

vrátane DPH 

V .................................. Dátum............................... 

Meno a priezvisko 

štatutára uchádzača 

alebo ním poverenej 

osoby 

Podpis 

 

19. Jazyk v ktorom možno predložiť ponuku: 

Slovenský jazyk. 

 

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 

Áno – OP EVS 

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

01.10.2019 

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk: 3 

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Položkový rozpočet 

Príloha č. 3: Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk  



Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky 

 

„Webový odborný portál platformy spolupráce zameraný na inteligentnú mobilitu“ 

 

Opis predmetu zákazky  

Predmetom verejného obstarávania je dodanie diela a poskytnutie služieb pre vytvorenie 

odborného webového portálu platformy spolupráce zameraného na inteligentnú mobilitu a jej 

odborné aktivity, a to vrátane štartovacieho obsahu, obsahovej a potrebnej technickej podpory 

počas realizácie zákazky.  

  

Slovenská republika disponuje silne rozvinutým automobilovým priemyslom na úrovni štyroch 

kľúčových koncových producentov (finalistov) a dodávateľsko-odberateľského reťazca, ktorý 

využíva vysoko špecifické obchodno-logistické procesy. Aktuálne neexistuje portál so 

zameraním na problematiku inteligentnej mobility v cestnej doprave a dostupné informácie 

k problematike sú fragmentované, rôznorodej kvality a v rámci rôzne zameraných webov. 

Portál platformy spolupráce inteligentnej mobility (ďalej „PSIM“) patrí k portálom zameraných 

na SMART koncepty, ktoré pripravuje ÚPVII a ktoré komunikujú nové verejné politiky a 

prístupy.  

  

Prioritné pre obstarávateľa sú na úvodnej stránke: prehľadnosť, správy s možnosťou zdôrazniť 

hlavnú správu, kalendár podujatí, vyhľadávanie, feed z odsúhlasených zdrojov (napr. zo 

sociálnych sietí), posledné fotografie a video obsah.  

  

  



Časť A. Služby spojené s technickými požiadavkami 

 

Opis poskytovaných služieb Bližšia špecifikácia a minimálne požiadavky 

Podpora všetkých bežne používaných prehliadačov siete Internet. napr. Mozilla, Chrome, Safari, MS Edge/Explorer, Opera 

Riešenie aj pre mobilné riešenia/aplikácie/zariadenia responzívne riešenie 

Licenčné, vývojové a technické prostredie potrebné pre realizáciu 

riešenia 

open source kompatibilný s existujúcim portálovými riešenia verejného 

obstarávateľa 

Riadenia prístupu k obsahu a službám portálu 

Rozdelenie portálu na verejnú a neverejnú časť: 

_verejná časť – dostupná používateľom Internetu 

_neverejná časť - dostupná s prihlasovacími údajmi pre schválených užívateľov 

„Platformy spolupráce inteligentnej mobility“ (ďalej len „PSIM“) 

Optimalizácia 

pre vyhľadávače (SEO) 

optimalizovaná URL architektúra 

optimalizácia pre zdieľanie na sociálnych sieťach, RSS 

Publikačný systém, resp. CMS 

CMS prostredie v slovenskom jazyku 

počet editorov publikačného systému min. 9 užívateľov. 

zabezpečenie CMS konta užívateľa aspoň 10-znakovým heslom 

logovanie všetkých užívateľov (užívateľ, administrátor, neplatné pokusy) do CMS 

automatické zablokovanie prístupu do CMS po 7 neúspešných pokusoch 

Publikačný systém má podporovať: 

RSS, infocrowl, infobannery a export obsahu 

integráciu rôznych digitálnych formátov – text, obraz, audio-video, 

publikovanie a archivácia pracovných a oficiálnych výstupov projektu v rôznych 

digitálnych formátoch (text, obraz, audio-video), 



Opis poskytovaných služieb Bližšia špecifikácia a minimálne požiadavky 

možnosť prelinkovania obsahu: _tlačidlá pre zdieľanie správ a  obsahu na sociálne 

siete (napr. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a ďalšie podľa bližšej 

špecifikácie) 

Funkcionalita komunikačného formuláru: 

_základná informačná požiadavka (informácie, stretnutie a pod.), 

_prihláška na organizované podujatia elektronicky a pod. 

Funkcionalita vyhľadávania na portáli: 

_mapa stránky a jednoduché textové zobrazenie polohy na stránke počas jej 

prehľadávania 

_vyhľadávanie s možnosťou hľadať podľa podstránok 

Funkcionalita exportu originálneho obsahu portálu: 

_v štandardoch digitálneho formátu (napr. pdf., http link a pod.) 

_Export na sociálne siete podľa odsúhlasených požiadaviek 

Systém musí umožňovať správu obsahu pre hlavné oblasti uvedené pod bodom C., 

ktoré budú špecifikované pre režim „verejnej časti“ a „neverejnej časti“. 

Modul pre CRM 

riešený ako nadstavba / plug in riešenia do CMS 

Funkcionality: 

_spravovanie a aktualizácia údajov / za komunitu PSIM (fyzické osoby, právnické 

osoby, tímy) 

_ riadenie vzťahov, 

_sledovanie a vybavenie dopytov 

_knowledge base 

_evidencia projektových zámerov a projektov, 

_registrácia na odoberanie neswslettra / odhlásenie newslettera. 

_Pokrýva najmä obsahové časti Komunita / PSIM a Kooperačná burza. 

Objem dát webového portálu v rámci webhostingu _max. 60 GB v zmysle cenníka NASES 



Opis poskytovaných služieb Bližšia špecifikácia a minimálne požiadavky 

Inštalácia riešenia do prostredia NASES 

Registrácia doménového mena portálu pre verejného obstarávateľa u správcu 

domén, resp. u registrátora domén 

Dynamická verzia a zabezpečenie súčinnosti pri úprave dynamickej verzie na 

statickú prostredníctvom scriptu NASES. 

Školenie vybraného personálu  

Dodávateľ pripraví a poskytne praktické školenie vybraného personálu verejného 

obstarávateľa a jeho partnera MDV SR – školenie administrátorov 

- max. pre 2 osoby 

- min. v rozsahu 2 školiacich dní 

Dodávateľ pripraví a poskytne praktické školenie vybraného personálu verejného 

obstarávateľa a jeho partnera MDV SR – školenie užívateľov 

- max. pre 9 osôb 

- min. v rozsahu 2 školiacich dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časť B: Služby spojené s kreatívou 

 

Opis poskytovaných služieb Bližšia špecifikácia a minimálne požiadavky 

Grafické vyhotovenie 

_musí byť v súlade s Dizajn manuálom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu, s relevantnými časťami Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o 

štandardoch pre ISVS - aktuálne znenie, štandardy o prístupnosti a pod., 

s Manuálom pre informovanie a komunikáciu Operačný program Efektívna verejná 

správa (OP EVS, akt. ver. 0.2). 

_vytvorenie min. 3 návrhov na dizajn portálu / stránok a podstránok 

_k publikovaniu textových obsahových výstupov požadujeme min. 30 vhodných 

rôznych ilustračných obrázkov v režime voľne šíriteľného obsahu (CC). 

Názov domény 
_návrh a overenie dostupnosti doménového názvu 

- min. 3 návrhy 

Logo projektu 
_návrh na vyhotovenie loga projektu v súlade s akronymom projektu 

- min. 3 návrhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časť C: Služby spojené s obsahovými požiadavkami pre portál a štartovací obsah 

Opis poskytovaných služieb Bližšia špecifikácia a minimálne požiadavky 

Jazyková mutácia hlavných kategórií (podstránok) webportálu slovenský jazyk / anglický jazyk 

Štartovací obsah 

bude pripravený dodávateľom v priebehu realizácie zákazky v spolupráci 

s verejným obstarávateľom, ktorý poskytne potrebnú súčinnosť pri výbere tém 

a napĺňaní štartovacieho obsahu, 

bude obsahovať lokalizovaný obsah z obdobne zameraných zahraničných portálov 

(napr. connekt.nl, eafo.eu, smartcity.press, trimis.ec.europa.eu a inštitúcií DG 

MOVE, DG CNECT DG GROW DG RTD, DG JUST, EDPS,  

JRC, ERTICO, Horizont 2020, CEF, EUREKA, GEAR2030 a ďalších 

nadnárodných a globálnych inštitúcií) 

min. 12 NS bez grafickej časti pre tieto oblasti (Inteligentná mobilita doma a vo 

svete, Platforma spolupráca pre inteligentnú mobilitu Slovenska, Kooperačná burza, 

Finančné zdroje pre rozvoj inteligentnej mobility a iné vhodné témy, ktoré môžu 

vyplynúť pri analýze požiadaviek), 

polovica obsahu dodaná v anglickom jazyku (min. 6 NS). 

bude dodaný pre všetky nižšie uvedené oblasti / podstránky po vzájomnom 

odsúhlasení predbežného návrhu 

 

Bližšie požiadavky na štartovací obsah: 

Inteligentná mobilita doma a vo svete: Aktuálne vyvíjané a testované koncepty, 

príklady realizovanej dobrej praxe a prevádzkované systémy z problematiky 

inteligentnej mobility (napr. v cestnej doprave, v koľajovej doprave, vo verejnej 

doprave, zdieľaná ekonomika, elektromobilita, atď.); Aktuality / krátke správy z 

problematiky inteligentnej mobility; Inteligentná mobilita na Slovensku sledovanie 

aktuálneho diania; 

Platforma spolupráca pre inteligentnú mobilitu Slovenska (PSIM): koncept 

inovačného partnerstva 



Opis poskytovaných služieb Bližšia špecifikácia a minimálne požiadavky 

Finančné zdroje pre rozvoj inteligentnej mobility: Mapa finančných zdrojov pre 

rozvoj inteligentnej mobility; Aktuálna ponuka podporných schém externých 

finančných mechanizmov 

Kooperačná burza: Inzerčný systém pre potreby ponuky spolupráce na trhu 

inteligentnej mobility ako súčasť PSIM; vyhľadávanie partnerov a 

spoluinvestorov, predstavovanie projektových zámerov 

Iné vhodné témy, ktoré môžu vyplynúť pri analýze požiadaviek. 

 

Inteligentná mobilita doma a vo svete 

_Aktuálne vyvíjané a testované koncepty, príklady realizovanej dobrej praxe 

a prevádzkované systémy z problematiky inteligentnej mobility (napr. v cestnej 

doprave, v koľajovej doprave, vo verejnej doprave, zdieľaná ekonomika, 

elektromobilita, atď. ); 

_Aktuality / krátke správy z problematiky inteligentnej mobility  

_Inteligentná mobilita na Slovensku sledovanie aktuálneho diania; 

Platforma spolupráca pre inteligentnú mobilitu Slovenska 

(PSIM) 

Základné informácie: 

_kto sme – predstavenie projektu, projektové tímu a inštitúcie, ktoré projekt 

realizujú. 

_Prezentovanie koncepcie inovačného partnerstva inteligentnej mobility a digitálnej 

platformy inteligentnej mobility. 

_Informácie k urýchleniu inovácií v rámci inteligentnej mobility do verejnej 

politiky informatizácie spoločnosti a strategických investícií. 

_Komunita / Zoznam subjektov a partnerov z verejného, súkromného a vedecko-

výskumného sektora (príklady): 

_„kto je kto“ v problematike inteligentnej mobility, 

_noví hráči 

Koordinácia činnosti  

Kalendár aktuálnych a pripravovaných podujatí. 



Opis poskytovaných služieb Bližšia špecifikácia a minimálne požiadavky 

Zverejňovanie pracovných materiálov a ich pripomienkovanie. 

Zverejňovanie informácií a výstupov z podujatí organizovaných PSIM-om. 

Iné vhodné témy, ktoré môžu vyplynúť pri analýze požiadaviek. 

Finančné zdroje pre rozvoj inteligentnej mobility 

Mapa finančných zdrojov pre rozvoj inteligentnej mobility; 

Aktuálna ponuka podporných schém externých finančných mechanizmov; 

Iné vhodné témy, ktoré môžu vyplynúť pri analýze požiadaviek. 

Kooperačná burza 

Inzerčný systém pre potreby ponuky spolupráce na trhu inteligentnej mobility ako 

súčasť PSIM 

Vyhľadávanie partnerov a spoluinvestorov, predstavovanie svojich projektových 

zámerov; 

Iné vhodné témy, ktoré môžu vyplynúť pri analýze požiadaviek. 

  



Časť D: Konzultačná podpora po odovzdaní výstupov služieb za časť A, B, C do 31.12.2022: 

Konzultačná podpora po odovzdaní služby A, B, C: 

Reakčná doba od písomného nahlásenia dodávateľa pri nefunkčnosti portálu musí 

byť do 24 hodín počas pracovných dní. 

Menej závažné zadania, ako napr. oprava nefunkčného prelinkovania, aktualizácia 

obsahu, musia byť zrealizované v pracovných dňoch (pondelok až piatok) do 24 

hodín od prijatia požiadavky. 

Bežné konzultácie a konzultácie v súvislosti s CMS systémom a jeho CRM 

nadstavbou, s nápravou základnej funkčnosti webového portálu a po zásahu pri 

hackerskom útoku poskytne dodávateľ v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. 

Konzultačná podpora bude v osobohodinách na celé obdobie po odovzdaní 

s odsúhlasenou akceptáciou diela a služieb v častiach A, B, C a bude čerpaná 

priebežne na základe požiadaviek verejného obstarávateľa. Fakturácia bude za 

kvartál. 



Príloha č. 2 Položkový rozpočet  

 

„Webový odborný portál platformy spolupráce zameraný na inteligentnú mobilitu“ 

 

 

 Služba 
Počet 

hodín 

Jednotková 

cena 

Cena 

spolu bez 

DPH 

Cena 

spolu s 

DPH 

1. 

Časť A: Služby spojené s technickými 

požiadavkami 
        

2. Časť B: Služby spojené s kreatívou         

3. 

Časť C: Služby spojené s obsahovými požiadavkami 

pre portál a štartovací obsah 
        

4. 

Časť D: Konzultačná podpora po odovzdaní 

výstupov služieb za časť A, B, C do 31.12.2022: 
        

Služby celkom v EUR   

  

Merná 

jednotka 

(ks) 

Jednotková 

cena 

Cena 

spolu bez 

DPH 

Cena 

spolu s 

DPH 

5. 

Licencia/licencie nevyhnutné pre realizáciu návrhu 

webového sídla1 
1    

Spolu celkom v EUR     

 

 
1V prípade, že je pre realizáciu návrhu webového sídla nevyhnutná licencia/licencie, uchádzač uvedie 

v ponuke cenu za každý 1 ks licencie a v ponuke jasne uvedie názov licencie. Ak bude cena jednotlivých 

licencií rôzna, uchádzač prispôsobí tabuľku tak, že každá licencia bude nacenená samostatne. Ak 

hodnota licencie prekročí sumu 2 400 EUR s DPH za 1 ks, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 


