
Výzva na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 

IČO: 308 451 57 

Sídlo: Hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava 

Kontaktná osoba: 

Martin Lipták, tel.: 0907742398, e-mail: martin.liptak@prezident.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Zákazka na poskytnutie služby 

3. Názov predmetu zákazky 

Vytvorenie novej grafickej podoby a redakčného systému (CMS) webovej stránky 

www.prezident.sk s responzívnym dizajnom 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Návrh úvodnej stránky webu, návrh úvodnej stránky redakčného systému 

 

5. Opis predmetu zákazky 

Návrh webovej stránky, ktorý zahŕňa: 

• Grafický dizajn a HTML kódovanie stránky a jej podstránok 

• Responzívny dizajn s prístupom desktop-first 

• CMS v slovenskom jazyku. Jeho implementácia je možná dvoma spôsobmi, v cenovej 

ponuke ich žiadame rozlíšiť: 

a) Použitie CMS systému dodávateľa, ak spĺňa technické požiadavky 

b) Využitie prvkov voľne dostupného CMS systému a ich doplnenie s ohľadom na 

funkcionalitu a zabezpečenie www.prezident.sk 

• Zabezpečenie CMS konta užívateľa aspoň 10-znakovým heslom a náhodne vygenerovaným 

SMS kódom 

• Logovanie všetkých prístupov (užívateľ, administrátor, neplatné pokusy) do redakčného 

systému aj na FTP server. Vyhotovenie výpisov týchto logov k prvému dňu každého 

mesiaca, prípadne na vyžiadanie obstarávateľa 



• Automatické zablokovanie prístupu do CMS a na FTP po desiatich neúspešných pokusoch 

• Vyhľadávanie s možnosťou hľadať podľa podstránok, ako sú Tlačové správy alebo Program 

• Mapa stránky a jednoduché textové zobrazenie polohy na stránke počas jej prehľadávania 

užívateľom 

• Tvorba fotogalérií 

• Preklopenie starých videí na nový web. Všetky nové videá sa budú pridávať cez YouTube 

• Šablóna pre program prezidenta 

• Facebook a Twitter feed prezidenta na úvodnej strane webstránky (možnosť spojiť do 

jedného toku správ) 

• Tlačidlá pre zdieľanie tlačových správ a ďalšieho obsahu na Facebooku, Twitteri a pre 

zaslanie e-mailom 

• SEO optimalizácia, optimalizácia pre zdieľanie na sociálnych sieťach, RSS 

• Migrácia vybraného obsahu z terajšej webstránky prezidenta Andreja Kisku 

• Anglická mutácia všetkých kategórií stránky (nie ich obsahu) 

• BlindFriendly - splnenie štandardov prístupnosti webových stránok daných Výnosom 

Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej 

správy [č. 312/2010 Z. z.] 

 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: do 5 000 € bez DPH. 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že akceptuje dodatok, ktorým objednávateľ môže vymedziť 

rozsah poskytovania dodatkových činností a podporných služieb v prípade vzniku 

požiadaviek na úpravy alebo pri vzniku zmeny predmetu zákazky a dodaného diela. V 

nadväznosti na prípadnú zmenu rozsahu poskytovaných dodatkových služieb bude 

dodatkom upravená aj cena služby v súlade s odsúhlaseným cenníkom, ktorý bude 

neoddeliteľnou súčasťou ponuky.   

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 

Kancelária prezidenta SR, Hodžovo námestie 1, 810 00 Bratislava 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet 

48224000-4 Softvérový balík na editáciu webových stránok 

72212224-5 Služby na vývoj softvéru pre editovanie webových stránok 



72413000-8 Návrh webových (www) sídiel 

 

9. Kategória služby 

Zmluva o vytvorení diela  

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky 

Predpokladané ukončenie dodávky: 31. 5. 2016 

 

Kontinuita poskytovania dodatkových činností a podporných služieb na ďalšie obdobie po 

termíne platnosti bude predmetom dodatku po vzájomnej dohode, najneskôr však 30 dní 

pred uplynutím lehoty platnosti. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Objednávateľ bude hradiť čiastkové platby prevodom na účet dodávateľa na základe faktúry 

vystavenej v súlade s objednávkou v zmysle platných predpisov a v súlade s rozpisom 

dodaných prác a vykonaných služieb. 

12. Podmienky účasti 

Uchádzač musí dodať webovú stránku v podobe vhodnej na testovanie do 31. 3. 2015 - 

12.00 hod. a spustiť ju v plnej prevádzke najneskôr k 1. 5. 2015. 

 

K predloženej ponuke pridá uchádzač minimálne tri referencie ním vytvorených webových 

stránok v ostrej prevádzke. 

 

13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov 

Súťažné podklady sú súčasťou predmetnej výzvy v bode 18., časť I.-III. 

Doplňujúce informácie na adrese uvedenej v bode 1.) 

 

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

Ponuku treba zaslať najneskôr do 5. 3. 2015 – 12.00 hod. na e-mailovú adresu 

martin.liptak@prezident.gov.sk Preferovaný formát pre textovú časť v slovenskom jazyku je 

PDF a pre obrazovú časť JPG. Je možnosť pripojiť prezentáciu. 

 

15. Hodnotenie ponúk 

Dátum a čas hodnotenia ponúk: od 5. 3. 2015 – 13.00 hod. 

Oznámenie výsledku súťaže: 10. 3. 2015 - elektronicky 



 

16. Kritéria na hodnotenie ponúk 

- návrh úvodnej stránky – 40% 

- cena – 40% 

- návrh úvodnej stránky CMS – 20% 

 

17. Lehota viazanosti ponúk 

30 dní 

 

18. Ďalšie informácie 

Prioritami obstarávateľa na úvodnej stránke sú: prehľadnosť, tlačové správy s možnosťou 

zdôrazniť hlavnú správu, program prezidenta, vyhľadávanie, Facebook a Twitter feed, 

posledné fotografie a video (YouTube) 

 

I.  Cenová ponuka 

Ponuka musí obsahovať cenník za hodinu práce na dodatočných požiadavkách 

obstarávateľa, ako sú:  

- aktualizácia základného obsahu 

- štrukturálna úprava webovej stránky podľa požiadaviek zadávateľa 

- spracovanie obrazového a zvukového materiálu (fotografie, videá, jednoduché nákresy, 

schémy, grafy) 

 

Možno uviesť aj ďalšie kategórie. Umiestnenie servera nie je predmetom obstarávania.  

 

II.  Ďalšia špecifikácia na technickú podporu  

Reakčná doba dodávateľa pri nefunkčnosti alebo napadnutí webovej stránky musí byť do 

jednej hodiny, a to 24 hodín denne, sedem dní v týždni.  

 

Menej závažné zadania, ako sú napríklad oprava nefunkčnej linky alebo aktualizácia obsahu, 

musia byť zrealizované v bežných pracovných dňoch, pondelok až piatok, do 24 hodín od 

nahlásenia. 

 

Konzultačný servis v súvislosti s CMS systémom sa dodávateľ zaviaže poskytovať 

v bežných pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.  

 



Dodávateľ poskytne bezplatne: zaškolenie vybraného personálu Kancelárie prezidenta 

SR, bežné konzultácie v pracovných dňoch, nápravu základnej funkčnosti webovej stránky 

a zásah pri hackerskom útoku. 

 

III.  Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom a 

postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, ak:  

- nebude predložená ani jedna ponuka 

- uchádzač nesplní podmienky účasti 

- predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám a predstave obstarávateľa 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 

 

O prípadnom zrušení postupu budú všetci uchádzači informovaní. 

 

19. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska? 

Nie. 

 

20. Použitie elektronickej aukcie 

Nepoužije sa. 

 

21. Kontaktná osoba 

Meno kontaktnej osoby:  

Martin Lipták, tel.: 0907742398, e-mail: martin.liptak@prezident.gov.sk 


