
Výzva na predkladanie ponúk  

podľa §117 Zákona č.343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Obstarávateľ:                   Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum  

Sídlo:                               Gorkého 1 Michalovce 

Zastúpený:                       Mgr. Alena Navrátilová - riaditeľka 

IČO:                                 31297722 

DIČ:                                 2021505585  

Kontaktná osoba:             Mgr. Alena Navrátilová, alena.navratilova@zosmi.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Erika Soósová, 

soosova@zosmi.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických: Bc. Vladimír Krecula, vladimir.krecula@zosmi.sk  

Telefón:                            056/6441348  

Fax:                                  056/6421590  

      E-mail:                              zos@zosmi.sk 

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

 

2. Názov zákazky:        „ Vytvorenie novej web stránky “                       

 

Predmet /opis zákazky: 

Predmetom zákazky je vytvoriť a sprevádzkovať nové webové sídlo Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho 

kultúrneho centra (ďalej len „KHaZKC“), ktoré bude spĺňať požiadavky na technické riešenie, na 

prehľadnosti obsahu, intuitívne vyhľadávanie, poskytne nový dizajn, bude rešpektovať súčasnú 

legislatívu. Nová stránka musí byť moderná, modulárna, prehľadná a logicky členená s prihliadnutím na 

rôznorodosť návštevníkov a ich požiadaviek. 

Aktuálne webové sídlo KHaZKC www.zosmi.sk bolo vytvorené v roku 

2011. Oproti pôvodnej prinieslo viacero podstatných zmien v technickej časti a v samotnej 

štruktúre. V súčasnosti však už zaostáva za novými trendmi v informačných technológiách, 

hlavne v oblasti rozvoja sociálnych sietí a mobilnej komunikácie. Objavujú sa nedostatky v 

prehľadnosti obsahu, intuitívnom vyhľadávaní a aktívnom informovaní verejnosti. Riešením 

je preto vytvorenie takej webovej stránky, ktorá bude môcť rýchlo a efektívne reagovať na 

požiadavky implementácie nových elektronických služieb, pričom výhľadovo sa ich počet 

bude zvyšovať. Technické riešenie nového webu má integrovať nové trendy v informačných 

technológiách. KHaZKC potrebuje novú stránku, ktorá bude moderná, modulárna, 

prehľadná a logicky členená s prihliadnutím na rôznorodosť návštevníkov a ich požiadaviek. 

Cieľom novej webovej stránky je uľahčiť a zjednodušiť prístup občanov k informáciám 

KHaZKC, ktoré potrebujú alebo ktoré ich zaujímajú. Zároveň je prioritou zabezpečiť komfortnú a 

jednoduchú prácu pre pracovníkov organizácie. 

Predmet zákazky musí spĺňať ďalšie, aj v opise predmetu zákazky nemenované podmienky, vyplývajúce 

zo záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, 

vzťahujúce sa na predmet zákazky, ak sú podľa záväzných a platných technických a právnych noriem 

Slovenskej republiky a Európskej únie vyžadované (pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie 

sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada) . 

        Kód CPV: Hlavný slovník:  

        72413000-8 Návrh webových (www) sídiel 
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       Webové sídlo musí:  
 

  využívať otvorené technologické riešenie portálu na zabránenie licenčnej závislosti od 

konkrétneho dodávateľského subjektu, dodržiavať príslušné štandardy v zmysle výnosu č. 

55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších 

predpisov,  

 byť v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej 

správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z neho vyplývajúcimi výnosmi Ministerstva 

financií,  

 spĺňať požiadavky pre Blind Friendly Web,  

 spĺňať štandard WCAG (medzinárodný štandard prístupnosti webu pre osoby zdravotne 

postihnuté),  

 zabezpečiť prístup z prehliadačov s používateľským podielom vyšším ako 2 % (príloha - 

štatistiky o návštevnosti súčasnej podoby webového sídla),  

 mať primeranú rýchlosť a robustnosť systému pri 50 000 návštevách mesačne s priestorom na 

rast,  

 byť stabilná pri nárazovej záťaži,  

 mať zabezpečenú udržateľnosť - servis a údržbu minimálne na 4 roky odo dňa odovzdania 

predmetu zákazky, t. j. servis, podpora a aktualizácie všetkých komponentov systému vrátane 

redakčného systému a bezpečnostných komponentov,  

 mať zabezpečené technické nastavenia pre SEO optimalizáciu 

 

        

      Požiadavky verejného obstarávateľa 

 

     Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača:  

 vytvoriť, odovzdať, nainštalovať a nakonfigurovať predmet zákazky v súlade s požiadavkami 

uvedenými v súťažných podkladoch,  

 odovzdať k predmetu zákazky všetky prístupové heslá, požadovanú dokumentáciu - dizajn 

manuál webu, všetky potrebné manuály a príručky k používaniu webu,  

 poskytnúť zaškolenie a konzultácie verejným obstarávateľom poverených osôb o používaní a 

obsluhe webu v počte 5 - 10 osôb,  

 vykonávať servis a údržbu predmetu zákazky počas doby minimálne 4 rokov v rámci 

udržateľnosti odo dňa odovzdania predmetu zákazky, a to úpravy, zmeny a aktualizácie 

všetkých komponentov predmetu zákazky vrátane redakčného systému a bezpečnostných 

komponentov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,  

 udeliť verejnému obstarávateľovi ako nadobúdateľovi, respektíve spoluautorovi predmetu 

zákazky súhlas na použitie predmetu zákazky (licencia),  

 poskytnúť hosting podľa špecifikácie.  

 
 

3. Miesto dodania zákazky:  Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Gorkého 1,          

Michalovce 

 

4. Predpokladaná maximálna cena zákazky bez DPH: 1833,33 € 

 

5. Termín dodania predmetu zákazky:  20.12.2022 

 

6. Rozdelenie zákazky na časti:  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.   

 

7. Hlavné podmienky financovania: Z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 

8. Podmienky účasti uchádzačov:  

Ponuka musí obsahovať: 



 Cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, 

v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová ponuka 

obsahovala podpis a pečiatku. Navrhovaná cenová ponuka musí obsahovať cenu bez DPH , 

sadzbu DPH a výška DPH a cenu vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie cenovú 

ponuku celkom a na danú skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 Oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby/tovaru resp. stavebnej činnosti 

Doklad o oprávnení dodať tovary/služby, realizovať stavebné práce podľa predmetu zákazky 

napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpis z obchodného registra. 

 

9. Predkladanie ponúk: 

- poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy 

- e-mailom na adresu: zos@zosmi.sk 

- osobne na adresu v bode 1. tejto výzvy  

Za omeškanie doručenia cenovej ponuky spôsobenej poštou obstarávateľ nezodpovedá. 

Na obálke alebo v predmete správy (e-mailu) bude napísané: ,, Neotvárať  – Vytvorenie novej web 

stránky“  

10. Lehota na predkladanie ponúk:  do 18.11.2022 do 10,00 hod. 

 

11. Otváranie obálok s ponukami:   18.11.2022 o 14,00 hod. 

 

12. Miesto otvárania  obálok s ponukami: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, kancelária 

riaditeľa č. 22, Gorkého 1 Michalovce. 

 

13. Požiadavky na zostavenie ponuky:   

         Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:   

a) Špecifikácia a požiadavky verejného obstarávateľa – cenová ponuka - Príloha č. 1 tejto výzvy  

b) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha č. 2 tejto výzvy   

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku pre určenie PHZ. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

zrušiť alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž 

vyhlásená, resp. ponuky nebudú spĺňať podmienky výzvy. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré 

vzniknú uchádzačovi v súvislosti s dodaním predmetu zákazky.  Všetky výdavky spojené s prípravou a 

predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ z predložených cenových ponúk vyberie úspešného uchádzača s najnižšou cenou v EUR 

s DPH, ktorému bude vystavená objednávka.   

 

V Michalovciach, dňa 10.11.2022 

 

 Mgr. Alena Navrátilová 
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