
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 

s názvom: 

 

„Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov  

Mesta Banská Štiavnica v roku 2022“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov a adresa verejného obstarávateľa: MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA, Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Zastúpený:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica 

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 tejto zákazky je odplatné poskytovanie stanovených služieb/podpory 

poskytovateľom pre prevádzku a údržbu informačných systémov so spoločnosti CORA GEO, 

s.r.o., a to informačného systému samosprávy (ďalej „CG ISS“), dokumentačného 

informačného systému  (ďalej len „CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len 

„CG GISAM“), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len „CG eGOV“) spolu 

s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Púchov a NASES, a 

súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov 

v nasledujúcich rokoch v nasledovnom členení: 

 Údržba dodaného licenčného softvéru („LSW“)  

 Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru („ASW“)  

 Upgrade – technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta  

 Hot – line podpora  

 Riadenie projektu  

 Technická podpora  

 Metodická podpora  

 Školenia/metodické dni  

 Bezpečnostná politika  

 

Výklad pojmov: 
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ASW – znamená aplikačný softvér, 

LSW - znamená databázový softvér  

NU -     znamená licencie pre pomenovaných používateľov,  

ANU -  znamená licencia pre pomenovaného správcu, 

CPU  - znamená hlavný procesor počítača,  

ASFU – znamená druh licencie, 

1 ČD  - znamená človekodeň = 8 človekohodín, 

1 ČH – znamená človekohodina = 60 minút práce jedného človeka,  

Ročná podpora – znamená podpora poskytovaná v priebehu jedného kalendárneho roka. 

 

Časť 1.  

Údržba dodaného licenčného softvéru 

Aktualizácia verzií licenčného softvéru ORACLE SEO ASFU 1 CPU v termínoch vydania a podľa 

pravidiel autorskej spoločnosti.  

 

Časť 2.  

UPDATE – Údržba licencií dodaného aplikačného softvéru 

2.1. Priebežné vykonávanie zmien vyplývajúcich zo všeobecne platnej legislatívy, ktoré priamo 

súvisí s funkciami príslušného modulu aplikačného softvéru 

2.2. Zaisťovanie kompatibility aplikačného softvéru s novými verziami operačného systému 

2.3. Zaisťovanie kompatibility integračného rozhrania voči Ústrednému portálu verejnej správy 

a centrálnym registrom FO,PO a adries 

2.4. Oprava chýb aplikačného softvéru vo forme kumulatívnych zmien a nových verzií 

2.5. Kontrola implementácie nových verzií a opráv 

2.6. Poplatok za používanie licencií v súlade s Autorským zákonom. 

2.7. Zapracovanie opisu zmien na dokumentácie k aplikačnému softvéru. 

2.8. Zoznam  modulov aplikačného softvéru a počet licencií, ktorých sa týka UPDATE: 

 

Podsystém Predmet / Názov Rozsah Jednotka 

BASE Dokumenty  1 5 NU + 1 ANU 

Domy a byty 1 5 NU + 1 ANU 

Kataster nehnuteľností 1 5 NU + 1 ANU 

Obyvatelia 1 5 NU + 1 ANU 

Podnikatelia a prevádzky 1 5 NU + 1 ANU 

Správa údajov 1 5 NU + 1 ANU 

Súpisné a orientačné čísla 1 5 NU + 1 ANU 

Voľby (VO1 - VO4) 1 5 NU + 1 ANU 

Správa CG ISS 1 5 NU + 1 ANU 

Rozšírené vyhľadávanie a zoradenie v rámci systému CG 

ISS 1 
APP 

CG 

GISAM 
Správa CG GISAM 1 APP 

Kataster nehnuteľností (CG GISAM) 1 APP 

DISS DISS - registratúra 1 50 NU + 1 ANU 

DISS - WFM 1 APP 

DISS - Riadenie podaní 1 APP 

Zverejňovanie na CUET 1 APP 



Integračný modul na IAM 1 APP 

Zaručená konverzia 1 APP 

Listinný rovnopis 1 APP 

Integračný modul na eDESK 1 APP 

EKON Automatické párovanie úhrad (DN, PO, EF) 1 APP 

Banka a Homebanking 1 5 NU + 1 ANU 

Dávkové doplnenie zdrojov financovania 1 APP 

Fakturácia 1 5 NU + 1 ANU 

Hromadné kopírovanie odberateľských faktúr 1 APP 

Miestne dane - Daň z nehnuteľností 1 5 NU + 1 ANU 

Miestne dane a poplatok za KO 1 5 NU + 1 ANU 

Objednávky 1 5 NU + 1 ANU 

Exekúcie 1 5 UN + 1 ANU 

Platobné poukazy 1 55 NU + 1 ANU 

Pokladňa  1 5 NU + 1 ANU 

Rozpočet a prístupové práva 1 5 NU + 1 ANU 

Sklad 1 5 NU + 1 ANU 

Účtovníctvo 1 5 NU + 1 ANU 

Zmluvy 1 5 NU + 1 ANU 

Majetok 1 5 NU + 1 ANU 

Predbežného plnenia rozpočtu 1 APP 

EVID Rybárske lístky 1 5 NU + 1 ANU 

ISS Integrácia na RFO 1 APP 

Integrácia na RPO 1 APP 

Integrácia na RA 1 APP 

PaM ISCP - Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 (Trexima) 1 APP 

Personalistika a mzdy 1 5 NU + 1 ANU 

WEB CG eGOVernment - Všeobecná zóna 1 APP 

CG eGOVernment - Privátna zóna 1 APP 

FormFiller 1 APP 

CG eGOVernment - eFORMs 1 APP 

eGOVernment UET,CUET 1 APP 

DMS 1 APP 

 

 

Časť 3.  

UPGRADE – Technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru 

3.1. Zapracovanie špecifických požiadaviek – špecifickou požiadavkou sa rozumie požiadavka, 

ktorá sa realizuje na podnet mesta a bude zabezpečovať spracovanie údajov podľa jeho 

postupov a návrhov, ktoré sú rozdielne od algoritmov dodávaných a zapracovaných do 

aplikačného softvéru, ktoré sa chápu ako štandardné.  

3.2. Špecifické analytické a programátorské práce, ktoré priamo nezasahujú do jednotlivých 

aplikácií, ale súvisia s prácou s nimi (napr. návrh a programovanie konverzného programu a 

pod.).  

Rozsah služby:  

- pre kalendárny rok je 40 ČH. 

 

 



Časť 4.  

Hot-line podpora 

4.1. Telefonická podpora  

4.2. Vzdialená správa  pri dodržaní zásad informačnej bezpečnosti. 

Rozsah služby:  

- pre kalendárny rok je 50 ČH. 

 

Časť 5.  

Riadenie projektu 

5.1. Príprava a koordinácia aktivít súvisiacich s plnením špecifických požiadaviek UPGRADE  

5.2. Príprava a koordinácia aktivít súvisiacich s integráciou aplikačného softvéru na okolité 

systémy.  

5.3. Príprava a koordinácia metodických dní a školení pre zákazníka.  

5.4. Aktualizácia dokumentácie súvisiacej s informačnými systémami , ktoré sú predmetom 

zákazky. 

Rozsah služby: 

- pre kalendárny rok je 2 ČD. 

 

Časť 6.  

Technická podpora 

6.1. Profylaktika.  

6.2. Databáza a dáta.  

6.3. Operačný systém a systémové prostriedky.  

6.4. Licenčný a aplikačný softvér.  

6.5. Hardvérové vybavenie a sieť.  

6.6. Udržiavanie testovacej databázy.  

Rozsah služby:  

- pre kalendárny rok je 2 ČD. 

 

Časť 7.  

Metodická podpora 

Osobné konzultácie pracovníka so zamestnancami miesta za účelom riešenia konkrétnych otázok 

súvisiacich s využívaním informačného systému samosprávy.  

Rozsah služby:  

- pre kalendárny rok je 3 ČD. 

 

Časť 8.  

Školenia/metodické dni 

8.1. Odborné školenie modulov aplikačného softvéru v priestoroch poskytovateľa služby. 

8.2.   Účasť na odborných metodických dňoch organizovaných poskytovateľom služby. 

Rozsah služby:  

- pre kalendárny rok je 6 osôb/školenie. 

 

Časť 9.  

Bezpečnostná politika 

Aktualizácia dokumentu: Plán zálohy a obnovy informačných systémov. 

 



Rozsah pre kalendárny rok je 1 x ročne. 

 

Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Výzvy. 

 

Informácia k ekvivalentnosti: 

Verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť konkrétnych výrobcov, výrobné postupy, značky, patenty, 

ktoré sú uvedené v špecifikácii predmetu zákazky ekvivalentnými a parametricky zodpovedajúcimi 

typmi, modelmi alebo postupmi tak, aby navrhnuté riešenie nebolo v rozpore so súvisiacimi 

legislatívnymi normami.  

 

Miestna ohliadka: Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom so 

zodpovedným pracovníkom – uvedenom v záhlaví tejto Výzvy. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Banská Štiavnica, Mestský úrad, Radničné námestie 1 

 

4. Termín realizácie / dodania: 1.1.2022-31.12.2022 
 

5. Zmluva 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva v zmysle § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

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: 

20 995,45 eur bez DPH 

 

8. Podmienky účasti / obsah ponuky 

 Ponuka musí obsahovať:  

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

zákazky (môžete použiť prílohu č. 2), v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je 

potrebné, aby takto zaslaná cenová ponuka obsahovala podpis a pečiatku,  

 užšiu špecifikáciu predmetu plnenia poskytovateľa (poskytne úspešný uchádzač), 

 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) zabezpečíme z dostupných informačných systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha č. 3) 

-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.  

 

 

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.  

 

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku, prosím, zašlite v lehote najneskôr do  30.11.2021 do 10:00 hod. a to elektronicky na e-

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

označením „údržba IS 2022“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 

Banská Štiavnica.  

 

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: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné 

uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto výzvy vyjadrená v eurách vrátane DPH 

(ak je uchádzač platca DPH).  

 

 

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. 

mailto:maria.sedilekova@banskastiavnica.sk


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

obstarávateľ podpíše zmluvu v zmysle § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. – 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

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:  18.11.2021 

 

 

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Nadežda Babiaková    

          primátorka mesta  

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia 

Príloha č. 2 – Návrh ceny 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 


