
VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky  
 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov na poskytnutie služby a vytvorenie diela 

s názvom: 

 

„Vytvorenie webovej stránky www.banskastiavnica.sk primárne určenou občanovi 

s prehľadným dizajnom a s mobilnou aplikáciou 2021 (2)“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov      MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA 

a adresa verejného obstarávateľa:  Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

Zastúpený:     Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta  

Kontaktná osoba  

vo veciach verejného obstarávania:  

PhDr. Mária Sedileková, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, 045/6949606 

Kontaktná osoba  

vo veciach technických:    

Mgr. Jozef Siska, jozef.siska@banskastiavnica.sk, 045/6949617 

 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 2021107308 

  

2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia 
Predmetom zákazky je návrh moderného portálu samosprávy podporovaný najnovšími štandardami 

pri tvorbe internetových stránok doplnený o mobilnú aplikáciu. Portál má byť primárne zameraný 

svojim obsahom na občana a riešenie jeho bežných problémov. Portál bude informovať o novinkách 

a projektoch v meste, povinne zverejňovať dokumenty zo zákona, zverejňovať dokumenty úradnej 

tabule, bude mať možnosť tvorby ankiet, do ktorých sa obyvatelia môžu zapojiť. Pre turistu či 

návštevníka je určená iná webová stránka.  

Cieľom je poskytnúť obyvateľom mesta ucelené, prehľadné a štruktúrované informácie a zapojiť 

ich do diania v meste s jednoduchým vyhľadávaním informácií prostredníctvom  kľúčových slov 

a fulltextu a s logickým rozčlenením stránky tak, aby návštevník stránky požadovanú informáciu 

našiel s čo najmenším úsilím, bez dlhého hľadania a bez znalosti problematiky samosprávy sa musí 

vedieť v informáciách intuitívne orientovať. 

Verejný obstarávateľ požaduje vytvorenie novej webovej stránky www.banskastiavnica.sk, pri 

ktorej dodávateľ vytvorí vylepšenú štruktúru, grafický dizajn s dodaním diela na kľúč s naplnením 

nasledovných požiadaviek: 

 spracovanie open data a prepojenie s informačným systémom mesta (spoločnosť Cora Geo) 

 správa obsahu a jednoduchosť editácie, úprava dizajnu stránky 

 modulárnosť, podstránky pre inštitúcie a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

 plná editovateľnosť každej stránky aj podstránky vrátane úvodu 

 neobmedzené množstvo stránok a podstránok 
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 vkladanie a editácia článkov, ktoré obsahujú text, obrázky, videá, súbory, linky a prílohy 

s rôznymi typmi súborov (pdf, doc, xls, ...) a rôznym obsahom, hromadné vkladanie 

dokumentov a manažér súborov 

 anotácie vložených článkov sa zobrazujú na úvodnej stránke 

 tvorba fotogalérií s popisom fotografií s automatickým zmenšeným náhľadom jednotlivých 

fotografií, jednoduchá úprava obrázkov priamo z rohrania 

 rôzne užívateľské prístupy s rôznymi prístupovými právami na editovateľné časti portálu 

 logovanie prístupov a uskutočnených zmien 

 administrátorský prístup pre udeľovanie práv užívateľom 

 podpora mobilných zariadení: automatické prispôsobenie stránky podľa zariadenia a ich 

korektné zobrazenie, na ktorom sa stránka zobrazuje (responzívny dizajn) 

 prepojenie s kalendárom udalostí zobrazovaným na stránke www.banskastiavnica.travel 

 verzie stránok pre tlač a zasielanie emailom 

 značkovanie („tagovanie“) vkladaných súborov a článkov s následným vyhľadávaním podľa 

značiek 

 vkladanie GPS súradníc do fotogalérie, miesta konania podujatí s následným zobrazením na 

mape 

 fulltextové vyhľadávanie informácii na portáli vrátane prehľadávania súborov uložených na 

portáli (ocr pdf, doc, docx, xlsx, rtf, txt, ...); vkladanie reklamných banerov a upútavok na 

rôzne udalosti na úvodnej stránke a podstránkach 

 optimalizácia portálu pre vyhľadávače (SEO) 

 bezpečnosť riešenia: využitie SSL, ochrana pred XSS, CSFR, SQL injection a pod. 

 prepojenie a integrovanie elektronických formulárov do mestského informačného systému 

 menenie motívu stránky (Vianoce, Nový rok ,Veľká noc) 

 zverejňovanie informácií vo forme grafických súborov (plagát) 

 prepojenie na sociálne siete (vkladanie príspevku priamo z rozhrania) 

 web formuláre – systém na vytváranie formulárov/ankiet s možnosťou exportu dát (xls/csv) 

 príprava na viacjazyčné verzie 

 vyhľadávací prvok bude umiestnený na úvodnej časti stránky a bude neprehliadnuteľný 

 jednoduchý dizajn stránky a intuitívna navigácia 

 prispôsobenie nájdenia požadovaných informácií na „dva kliky“ 

Súčasťou riešenia bude aj mobilná aplikácia: 

 podpora iOS od 9.x a Android od 5.x 

 jednoduchý používateľský dizajn a intuitívna navigácia 

 obsahové prepojenie so stránkou mesta 

 push notifikácie podľa nastavených preferencií 

 

Stránka musí spĺňať štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom Ministerstva financií 

Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (č. 55/2014 Z.z. 

o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov), musí byť 

v súlade so zákonom č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a musí spĺňať i iné metodické pokyny  a usmernenia 

(napr. č. 002089/2018/oLŠISVS – Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy-

príloha č. 1b tejto výzvy) a iné zákony viažúce sa na webové stránky verejnej správy. Podrobné 
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informácie sú dostupné na stránke: www.informatizacia.sk. Stránka musí takisto spĺňať požiadavky 

v zmysle Metodického usmernenia generálneho riaditeľa sekcie informačných technológii verejnej 

správy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k monitorovaniu prístupnosti 

webových sídel (príloha č. 1a tejto výzvy). 

 

Verejný obstarávateľ bude taktiež požadovať: 

 na predvedenie svojho riešenia predmetu zákazky pred komisiou verejného 

obstarávateľa bude pozvaný uchádzač, ktorý predloží požadované dokumenty 

v zmysle bodu 8 tejto Výzvy 

 záujemca/uchádzač predvedie svoje riešenie pred komisiou verejného obstarávateľa, 

ktorá zhodnotí prijateľnosť projektu pre naše účely,  

 súčasťou dodávky bude kompletný plán obnovy s inštalačnými súbormi vrátane 

popisu dátových štruktúr, dokumentačná príručka a školenie pre používateľov, 

 premigrovať všetky dáta z pôvodnej internetovej stránky do novej, 

 dvojročnú podporu a zaškolenie, 

 následnú servisnú zmluvu v trvaní 3 rokov. 

Pre prípad získania ďalších potrebných doplňujúcich informácií ohľadom oboznámenia sa 

s existujúcimi informačnými systémami mesta a ich funkčnosťou odporúčame kontaktovať 

kontaktnú osobu vo veciach technických, uvedenú v záhlaví tejto výzvy. Osobná konzultácia sa 

uskutoční v prípade záujmu uchádzačov pod dohode na e-mailovú adresu kontaktnej osoby vo 

veciach technických. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 72413000-8 Návrh webových (www) sídiel 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Stredné Slovensko, okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica – Mestský úrad B. Štiavnica 

 

4. Termín realizácie / dodania : 2021 (3 mesiace od podpisu zmluvy) 
 

5. Zmluva 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky podľa § 

269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 91 a §65  a nasl. 

zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov s uvedením dvojročnej 

podpory a trojročného servisu. 

 

6. Typ zákazky 

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby § 3 ods. 4 a § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 
Bola stanovená v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na sumu: 

26 182,- eur bez DPH (vytvorenie diela, dvojročná podpora, trojročný servis) 

 

8. Podmienky účasti / obsah ponuky 

 Ponuka musí obsahovať:  

 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu 

zákazky, v zmysle všetkých uvedených požiadaviek na predmet zákazky – vytvorenie 
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webovej stránky a mobilnej aplikácie, dvojročná podpora pre webovú stránku 

a mobilnú aplikáciu a následný trojročný servis (môžete použiť prílohu č. 2), 

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

ponuka obsahovala podpis a pečiatku,  

 jedna referencia preukazujúca realizáciu zákazky rovnakého alebo obdobného 

charakteru a funkcionality (vítaná je referencia zákazky pre oblasť samosprávy) 

 fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa predmetu zákazky (napr. kópia 

živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) 
-doklad o oprávnení dodávať tovar/služby, realizovať stavebné práce podľa predmetu 

zákazky (napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si 

v súlade s ustanoveniami zákona 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (221/2019 

Z.z.)  (zákon proti byrokracii) zabezpečí verejný obstarávateľ z dostupných informačných 

systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha č. 4) 

-podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. 

Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je 

povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona.  

 

Všeobecné podmienky: 

 vlastníkom databázy, obsahu a frontendu je verejný obstarávateľ, teda Mesto 

 zmluvná garancia, že dodávateľ bude schopný a ochotný systém udržiavať a vyvíjať 

 uchádzač musí byť schopný zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu podľa 

požiadaviek verejného obstarávateľa 

 

9. Cena a spôsob určenia ceny: 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená 

v cenovej ponuke musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení 

neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a musí 

zahŕňať všetky náklady uchádzača na vykonanie predmetu zákazky podľa tejto výzvy.  

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná 

zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

10. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného 

platobného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Fakturácia bude 

rozdelená v zmysle zmluvy na vytvorenie diela, štvrťročnú fakturáciu dvojročnej podpory 

a mesačnú fakturáciu servisu počas obdobia troch rokov. 

 

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku, prosím, zašlite v lehote najneskôr do  23.06.2021 do  10:00 hod. a to elektronicky na e-

mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk alebo osobne či poštou v uzavretej obálke s 

označením „webová stránka BS 2021 (2)“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 

1, 969 24 Banská Štiavnica.  
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Rozhodujúci pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie 

dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu. 

 

12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Splnenie podmienok účasti  bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý: 

a) predložil neplatné doklady, 

b) nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie, 

d) nebol oprávnený na poskytnutie služby bodu č. 2 tejto výzvy 

e)  dopustil sa kolúzneho správania alebo konfliktu záujmov v zmysle § 40 ods. 6 písm. f).  

 

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

Označenie kritéria Kritérium Relatívna váha 

A Kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky 60 

B Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR vrátane DPH 40 

 

Spôsob vyhodnotenia kritérií: 

1. Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky 

podľa nasledovných kritérií s určením ich relatívnej váhy: 

o  hodnotiace kritérium A: kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky – relatívna váha 

určená verejným obstarávateľom – 60 bodov 

o  hodnotiace kritérium B: cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR vrátane DPH – 

relatívna váha určená verejným obstarávateľom – 40 bodov 

2. Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk: 

o  každá predložená ponuka bude hodnotená za oba kritériá uvedené v bode 1. tejto časti 

o  celkové hodnotenie predloženej ponuky sa určí ako súčet pridelených bodov za jednotlivé 

kritériá uvedené v bode 1. tejto časti 

o  celkové hodnotenie predloženej ponuky sa určí podľa vzorca: V=VA+VB, kde V je celkové 

hodnotenie ponuky, VA je hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria A, VB je hodnotenie 

ponuky v pohľadu kritéria B 

o  maximálny počet bodov za kritérium A sa pridelí ponuke uchádzača, ktorá bude spĺňať 

najvyššie kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky – maximálny počet bodov za 

kritérium A sa určí úmerou; úmera sa vypočíta ako podiel navrhovanej hodnoty príslušného 

kritéria aktuálne hodnotenej ponuky a ponuky s najvyššou číselnou hodnotou, vynásobený 

relatívnou váhou za kritérium A:  

Vzorec č.1 ku kritériu A (kvalita): 

Čiastkové body za A: A 
                    

                                   
                   

 

o  Maximálny počet bodov za kritérium B sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou hodnotou za kritérium B - maximálny počet bodov za kritérium B sa určí 

úmerou; úmera sa vypočíta ako podiel ponuky s najnižšou číselnou hodnotou a hodnotou 

vyhodnocovanej ponuky, vynásobený relatívnou váhou kritéria B: 

Vzorec č. 2 ku kritériu B (cena): 

Čiastkové body za B:   
                                    

                    
                  

 

o  úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte dosiahnutých bodov za 

hodnotené kritériá na vyhodnotenie ponúk dosiahne najvyšší počet bodov 

o  v prípade rovnosti bodov bude rozhodujúcim kritériom najvyšší počet bodov za fakultatívne 

požiadavky uvedené v tabuľke pre kritérium A ako hodnotiteľné v rámci bodovania 



 

Pravidlá a spôsob uplatnenia kritérií: 

Každá ponuka bude hodnotená za stanovené kritériá všetkými členmi komisie. Celkové hodnotenie 

predloženej ponuky sa určí ako súčet hodnotení ponuky jednotlivými členmi komisie.  

Úspešnou ponukou sa stane ponuka s najvyšším celkovým hodnotením (V). V prípade rovnosti 

bodov bude rozhodujúcim kritériom najvyšší počet bodov za kritérium B. 

Hodnotenie kritéria A závisí od dosiahnutého súčtu bodov v zmysle prílohy č.3.  

Cena musí byť vyjadrená kladným číslom na tri desatinné miesta, navrhovaná hodnota = cena musí 

byť vyjadrená ako cena s DPH za predmet zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 

Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek sa uskutoční 23.06.2021 o 13:00 hod.. 

Uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti budú následne vyzvaní na účasť na predvedení 

svojho riešenia predmetu zákazky pred komisiou na vyhodnotenie ponúk.  

 

14. Doplňujúce informácie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za predmet zákazky 

prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ podpíše zmluvu o dielo na vytvorenie webovej stránky podľa § 269 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 91 a §65  a nasl. zákona č. 

185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov s uvedením dvojročnej podpory 

a trojročného servisu. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak 

úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu, pričom platí predchádzajúci 

odsek tejto výzvy. 

 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli                

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici,  dňa:  08.06.2021 

 

 

 

 

 

        ..................................................  

                                                                                       Mgr. Nadežda Babiaková 

           primátorka mesta  

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1a – Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel  

Príloha č. 1b – Metodické usmernenie – Jednotný dizajn manuál elektronických služieb VS 

Príloha č. 2 – Návrh ceny  

Príloha č. 3 – Hodnotenie kritéria A  

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 


