
 

 

 

 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 

písm. a) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom 

obstarávaní: 

VÝZVU 

                                         na predloženie cenovej ponuky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Župné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Mgr. Michal Trnavský 

Telefón: 02/20441707 

Elektronická pošta: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na poskytovanie služieb s názvom: 

 

„Správa a aktualizácia webu“ 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 19.300 ,- EUR bez DPH 

 

 

4. Kategória služby, Druh zákazky a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Kategória služby : 13 – Reklamné služby 

 

Zákazka na dodanie služby 

Hlavný slovník CPV: 

Hlavný predmet: CPV 48224000-4 Softvérový balík na editáciu webových stránok 

 

5. Opis predmetu zákazky 

 
Pravidelná údržba web stránky, vývoj a rozvoj web stránky eures.sk - úprava pôvodných 

funkcionalít, plus tvorba nových funkcionalít v záujme uľahčenia práce klienta so stránkou a 

ľahšieho vyhľadávania informácií i voľných pracovných miest: 

1. Interné rozhranie - export ponúk - Vytvorenie funkcionality v rámci interného rozhrania, ktorá 

umožní export pracovných ponúk v členení podľa krajín vo formáte PDF. 

2. Interné rozhranie - sumár ponúk - Grafická úprava sekcie "Sumár ponúk" v rámci interného 

rozhrania + možnosť exportovať ponuky do formátu MS Word a poslať na e-mail. 

3. Štatistika životopisov - Vytvorenie základných štatistík životopisov v rámci interného 

rozhrania podľa špecifikácii zadávateľa. 
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4. Štatistika VPM - Rozšíriť o možnosť výberu štatistiky aj za celý rok, resp. za vybrané 

obdobie. Zároveň vytvoriť duálne zobrazovanie VPM - "Aktuálne" a "Celkové"  

5. Párovací systém - Vypracovanie nového párovacieho procesu za účelom jednoduchého a 

kvalitného vyhľadávania a zadávania si VPM 

6. Rozšírenie podpory formátov používaných v rámci nástenky - Rozšírenie akceptácie 

jednotlivých druhov súborových typov v časti nástenka podľa špecifikácie.  

7. Editácia menu podsekcie - Umožniť prideľovanie poradia jednotlivým položkám menu v 

rámci sekcie. 

8. Galéria videí - Rozšírenie funkcionality galérie o možnosť pridávať videá z externého zdroja 

(napr. youtube) 

9. Životopis - chybové hlásenia - Pri vypĺňaní životopisu doplniť užívateľsky prívetivé a 

prehľadné chybové hlásenia spolu so zrozumiteľným označením chybnej položky. 

10. Vymazanie životopisu - Vytvorenie funkcionality, ktorá umožní odstránenie životopisu, 

prípadne celého používateľského účtu. 

11. Pridávanie obrázkov - Umožnenie vkladania obrázkov priamo do textu pri tvorbe článkov. 

12. Zvýraznenie textu - Umožnenie zvýrazňovania textu v rámci tvoreného článku  

13. Zvýraznenie nadpisov - Umožnenie farebného zvýraznenia názvov článkov, sekcií a pod. 

14. Ľavé menu + mapa stránky - Vytvorenie nového dizajnu a funkcionality ľavého menu vrátane 

mapy stránky podľa dodanej špecifikácie. 

15. Nová sekcia "FAQ" - Vytvorenie novej sekcie "Vaše skúsenosti s EURES" podľa špecifikácie 

zadávateľa. 

16. Mobilná aplikácia EURES pre platformu Android - Vytvorenie mobilnej aplikácie, 

prostredníctvom ktorej budú mať používatelia možnosť základnej správy svojho účtu, prezeranie 

aktuálnych ponúk a vyhľadávania ponúk podľa kritérií. Je potrebné reálne vytvoriť dve aplikácie, 

jednu pre zariadenia s OS Android a druhú pre IOS (Apple) 

17. Mobilná aplikácia EURES pre platformu IOS 

18. Integrácia voľných pracovných miest z ČR - Vytvorenie možnosti importu voľných 

pracovných miest z ČR. Nutná spolupráca českého UPSVR. 

19. Napíšte nám - Dizajnová úprava zahŕňajúca možnosť priameho odoslania e-mailu. 

20. Filtrovanie hanlivých výrazov  - Modifikácia nástroja php BB fórum na zabezpečenie 

možnosti filtrácie užívateľom zadaných hanlivých výrazov 

21. Bežná starostlivosť o systém a metodická podpora -  ročná, na rok 2015 - Zálohovanie 

databázy, kontrola návštevnosti, základná užívateľská podpora 

22. Tvorba a implementácia databázy nových alternatívnych názvov   - Analýza požívaných 

alternatívnych názvov a doplnenie ďalších názvov p.m. (anglických, nemeckých, maďarských, 

českých)do aplikácie EURES 

23. Ad hoc úpravy (podľa potreby počas roka) v rozsahu cca. 150hodin 

6. Splnenie podmienok účasti: 

 

 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky vyplnenú prílohu č.1, 

ktorý je špecifikovaný v bode 5 tejto Výzvy  

 

 Uchádzač musí s cenovou ponukou predložiť: 

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky v zmysle     



  bodu 5 predmetnej výzvy. 

 

 uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky v zmysle 

bodu č. 5 tejto Výzvy.  

 

 

7. Lehota a miesto dodania tovaru 

 

Predpokladaný termín ukončenia poskytovaných služieb, resp. na aké obdobie chceme mať 

zabezpečenú službu: október 2015 

 

Miestom doručenia služieb zadávanej zákazky je Ústredie PSVaR, Špitálska 8, 812 67 

Bratislava   

 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

a to v nasledovnej štruktúre:  

 

 cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle 

bodu 5. tejto Výzvy  

 

 ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná 

osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za 

uchádzača, alebo v jeho mene, 

 

 uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke,  

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení 

 

 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia ponúk. 

 

10. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania 

 

Predmet zákazky bude financovaný z Národného projektu „Podpora pracovných príležitostí 

pre UoZ“, podaktivita 2.3 Správa a aktualizácia webu, kód ITMS 27110130044, Zmluva 

o poskytnutí NFP č. Z2711013004401. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 03.08.2015 do 12.00 hod. 

 

Poštou alebo osobne do podateľne na adresu: 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Odbor verejného obstarávania 

Mgr. Michal Trnavský 

Župné nám. 5-6 



812 67  Bratislava 

Podateľňa: Župné námestie č. 5 - 6 

812 67  Bratislava  

 

Mailom na adresu:   michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

Ponuky predložené poštou, sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena 

a sídla uchádzača alebo miesta podnikania. 

Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŽ - N E O T V Á R A Ť“ 

Heslo súťaže: „Správa webu“ 

 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 03.08.2015 do 12.00 hod  

do podateľne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na Župnom námestí č. 5-6 alebo na 

vyššie uvedený email. 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou 

cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to 

znamená, že sa hodnotí  cena celkom (cena s DPH), ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 

Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom.  

 

S úspešným uchádzačom bude na predmet zákazky podpísaná zmluva 

 

13. Vyhradenie práva: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : 

 

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých 

sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude s úspešným uchádzačom 

podpísaná zmluva,  

 

2. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je 

výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude 

použitý postup zrušený, 

 

3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša 

uchádzač. 

 

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v rámci kontroly procesu verejného 

obstarávania zákazky, na Riadiacom orgáne pred podpisom zmluvy a po kontroly po 

podpise zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona o verejnom obstarávaní. 

 

V  Bratislave, dňa 24.07.2015 

 

 

 

Vypracoval: ...............................                                 Posúdil: ................................ 

Mgr. Michal Trnavský     Ing. Vladimír Pokojný 
referent OVO       riaditeľ OVO 
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Príloha č. 1 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 

A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA: 
 

Obchodné meno / názov: ......................................................................................................................................... ............................................................. 

 

Sídlo / miesto podnikania: ...................................................................................................................................................................... ................................ 

 

Adresa prevádzky: ......................................................................................................................................................................................................  

 

Štatutárny zástupca (meno): ......................................................................................................................................................................................................  

 

IČO: ...................................................................................................................................................................................................... 

 

DIČ: ...................................................................................................................................................................................................... 

 

IČ DPH: ...................................................................................................................................................................................................... 

 

Názov banky / číslo účtu: ............................................................................................................................................................ .......................................... 

 

Kontaktná osoba: ................................................................................................................................................................................................... ... 

 

Telefón, e-mail: ......................................................................................................................................................................................................  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

B) CENOVÁ PONUKA: 
 

 

 
 

Špecifikácia položiek k podaktivite č. 2.3 Správa a aktualizácia webu 
 

( v EUR ) 

P.Č. Aktivita Aktivita podrobne Suma bez DPH Suma s DPH 

1 Interné rozhranie - export ponúk 
Vytvorenie funkcionality v rámci interného rozhrania, ktorá 
umožní export pracovných ponúk v členení podľa krajín vo 
formáte PDF. 

    

2 Interné rozhranie - sumár ponúk 
Grafická úprava sekcie "Sumár ponúk" v rámci interného 
rozhrania + možnosť exportovať ponuky do formátu MS Word a 
poslať na e-mail. 

    

3 Štatistika životopisov 
Vytvorenie základných štatistík životopisov v rámci interného 
rozhrania podľa špecifikácii zadávateľa. 

    

4 Štatistika VPM 
Rozšíriť o možnosť výberu štatistiky aj za celý rok, resp. za 
obdobie od-do. Zároveň vytvoriť duálne zobrazovanie VPM - 
"Aktuálne" a "Celkové" 

    



5 Párovací systém 
Vypracovanie nového párovacieho procesu za účelom 
jednoduchého a kvalitného vyhľadávania a zadávania si VPM 

    

6 
Rozšírenie podpory formátov používaných v 
rámci nástenky 

Rozšírenie akceptácie jednotlivých druhov súborových typov v 
časti nástenka podľa špecifikácie. 

    

7 Editácia menu podsekcie 
Umožniť prideľovanie poradia jednotlivým položkám menu v 
rámci sekcie. 

    

8 Galéria videí 
Rozšírenie funkcionality galérie o možnosť pridávať videá z 
externého zdroja (napr. youtube) 

    

9 Životopis - chybové hlášky 
Pri vypĺňaní životopisu doplniť užívateľsky prívetivé a prehľadné 
chybové hlášky spolu so zrozumiteľným označením chybnej 
položky. 

    

10 Vymazanie životopisu 
Vytvorenie funkcionality, ktorá umožní odstránenie životopisu, 
prípadne celéh používateľského účtu. 

    

11 Pridávanie obrázkov 
Umožnenie vkladania obrázkov priamo do textu pri tvorbe 
článkov.     

12 Zvýraznenie textu Umožnenie zvýrazňovania textu v rámci tvoreného článku     

13 Zvýraznenie nadpisov Umožnenie farebného zvýraznenia názvov článkov, sekcií a pod.     

14 Ľavé menu + mapa stránky 
Vytvorenie nového dizajnu a funkcionality ľavého menu vrátane 
mapy stránky podľa dodanej špecifikácie.     



15 Nová sekcia "FAQ" 
Vytvorenie novej sekcie "Vaše skúsenosti s EURES" podľa 
špecifikácie zadávateľa.     

16 
Mobilná aplikácia EURES pre platformu 
Android 

Vytvorenie mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej 
budú mať používatelia možnosť základnej správy svojho 
účtu, prezeranie aktuálnych ponúk a vyhľadávania ponúk 
podľa kritérií. Je potrebné reálne vytvoriť dve aplikácie, 
jednu pre zariadenia s OS Android a druhú pre IOS (Apple) 

    

17 
Mobilná aplikácia EURES pre platformu 
IOS 

    

18 
Ingetrácia voľných pracovných miest z 
ČR 

Vytvorenie možnosti importu voľných pracovných miest z 
ČR. Nutná spolupráca českého UPSVR.     

19 Napíšte nám 
Dizajnová úprava zahŕňajúca možnosť priameho odoslania e-
mailu.     

20 Filtrovanie hanlivých výrazov  
Modifikácia nástroja phpBB forum na zabezpečenie možnosti 
filtrácie užívateľom zadaných hanlivých výrazov     

21 
Bežná starostlivosť o systém a metodická 
podpora -  ročná 2014 

Zálohovanie databázy, kontrola návštevnosti, základná 
užívateľská podpora     

22 
Tvorba a implementácia databázy nových 
alternatívnych názvov  

Analýza požívaných alternatívnych názvov a doplneie ďalších 
názvov p.m. (anglických, nemeckých, ma´darských, českých)do 
aplikácie EURES  

    

23 AD-HOC úpravy 
Úpravy funkcionalít, ktoré budú zadefinované počas roka podľa 

potreby, najviac v rozsahu 150 hodín. 
    

Spolu suma      
 

 

 
 

 

V .................................. dňa ........................                                                                                                                      ............................................................ 
                                                                                                                     pečiatka, podpis štatutárneho zástupcu 

 


