MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Výtlačok jediný.
Počet listov: 4
Prílohy:1/2

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky

( Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby zadávaná podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úradom pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín ; Tel.č.: 0960/317656, E-mail: ludovit.augustin@mod.gov.sk
2. Predmet zákazky:
2.1. Názov predmetu zákazky:
Redizajn webovej stránky Ministerstva obrany SR www.mosr.sk
2.2. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zadania zákazky je redizajn webovej stránky Ministerstva obrany SR
www.mosr.sk podľa požiadaviek hlavného používateľa – garanta a prevádzkovateľa
internetového portálu Ministerstva obrany SR. Súčasťou predmetu zákazky je aj analýza
možností, návrh technického riešenia, vývoj požadovaného portálu a jeho implementácia do
komunikačného prostredia rezortu Ministerstva obrany SR.
Rozsah požiadaviek na redizajn webovej stránky Ministerstva obrany SR www.mosr.sk:













spracovanie a pripomienkovanie požiadaviek na novú grafickú šablónu,
spracovanie analýzy podobných dobrých stránok,
výroba wireframu pre hlavnú stránku a kľúčové podstránky,
úprava wireframov podľa požiadaviek Ministerstva obrany SR,
výroba grafického návrhu pre novú stránku na základe wireframu a preferencií
Ministerstva obrany SR,
úprava grafického návrhu podľa požiadaviek Ministerstva obrany SR,
výroba responzívnej grafickej šablóny na základe schváleného grafického návrhu,
upgrade redakčného systému CMS SYSCOM na novšiu verziu,
nasadenie grafickej šablóny na redakčný systém,
migrácia pôvodných dát,
testovanie,
školenie personálu verejného obstarávateľa využívajúceho daný systém v prípade
výraznej zmeny pôvodnej funkcionality systému

Ďalšie informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve.
2.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet zákazky zo Spoločného slovníka
obstarávania (CPV) :
72212224-5 – Služby na vývoj softvéru pre editovanie webových stránok
Číselný kód tovaru pre doplňujúce predmety zákazky zo Spoločného slovníka
obstarávania (CPV):
72413000-8 – Návrh webových ( www ) sídiel

2.4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na
časti.
2.5. Miesto poskytnutia služby
Ministerstvo obrany SR, Kancelária ministra obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Miesto odovzdania a prevzatia diela: VÚ 8116, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín
2.6. Termín poskytnutia služby
Najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy
2.7. Typ zmluvného vzťahu
Zmluva podľa § 636 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov
a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky: 7.950,00 € bez DPH
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.02.2019 o 09,00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
- poštou alebo iným doručovateľom na adresu:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova č.8,
832 47 Bratislava,
- osobne na miesto:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Podacia stanica č. 132 ( podateľňa
Ministerstva obrany SR) , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Preberanie kuriérnych zásielok a zásielok doručených osobne:
 pondelok – štvrtok v dobe od 7,30 hod. do 12,30 hod a od 13,00 hod. do 14,30 hod.
 piatok v dobe od 7,30 hod. do 12,30 hod a od 13,00 hod. do 14,00 hod.
Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý
a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta)
podnikania),
- označenie „ SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ“
- označenie heslom pre daný návrh:
„Redizajn webovej stránky Ministerstva obrany SR www.mosr.sk“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
6. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1.Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby, ktorým môže byť:
6.1.1.aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

6.2. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
7.

Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 6.1. tejto výzvy
7.2. Čestné vyhlásenie uchádzača podľa bodu 6.2. tejto výzvy
7.3. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru uvedeného nižšie za zhotovenie diela – redizajnu
webovej stránky Ministerstva obrany SR www.mosr.sk, pričom cena za predmet zákazky musí
byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť cenou za celý predmet
zákazky v rozsahu podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk a musí byť konečná a úplná a musia
v nej byť zahrnuté všetky náklady spojeného s vyhotovením diela podľa tejto zmluvy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane
platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí
byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v
takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou
plnomocenstva).
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky:
Redizajn webovej stránky Ministerstva obrany SR www.mosr.sk.
Obchodné meno uchádzača:................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:..........................................
IČO:......................................................................................................
Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mail:

P.č.

Predmet zákazky

Cena za
vykonanie
diela v EUR
bez DPH

Sadzba DPH
20%.
Výška DPH
celkom v EUR

Cena za
vykonanie diela
s DPH v EUR

Redizajn webovej stránky Ministerstva
obrany SR www.mosr.sk
Cena celkom s DPH 20 %
1

.............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 7 tejto výzvy.

8. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom za predmet zákazky v Eur s DPH.

9. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva podľa § 636 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. autorský
zákon v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
Platba za vykonanie diela sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia
preddavku na základe vystavenej faktúry po riadnom vykonaní diela. Splatnosť faktúry bude do 30
dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú v zmluve.
Riadne a včasné vykonanie diela bude potvrdené zástupcom verejného obstarávateľa podpísaním
akceptačného protokolu. Jeden rovnopis preberacieho protokolu priloží zhotoviteľ diela k faktúre
vystavenej za riadne vykonanie diela.
Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.
10. Ďalšie informácie
V prípade, ak uchádzač bude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona
o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ pri posudzovaní predloženia dokladu podľa bodu 7.1.
a 7.2. tejto výzvy na predkladanie ponúk bude postupovať podľa § 152 ods.4 zákona o verejnom
obstarávaní.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo nebude schopný poskytnúť služby
v cenách, v kvalite a vo vyhotovení v súlade so svojou ponukou, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Úspešný uchádzač po výzve verejného obstarávateľa
predloží originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 7.1. a 7.2. tejto Výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo
českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby ak:
• nebola predložená žiadna ponuka,
• ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby ak:
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
• celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
V Bratislave dňa: 6. februára 2019
Zodpovedný zamestnanec:

Ľudovít Augustín
hlavný štátny radca

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície _

Príloha č.1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky

Informácie potrebné na vypracovanie ponuky a vyhotovenie diela
1. Internetové portály rezortu MO SR sú dlhodobo prevádzkované prostredníctvom
redakčného systému CMS SysCom. Požaduje sa zachovanie kontinuity pre
administráciu portálu, ktorá je limitovaná na CMS SysCom (verzia 7.0). Zachovaním
technologickej platformy (CMS SysCom) a produktovej verzie (verzia 7.0, alebo novšia) bude
minimalizovaný rozsah dodávateľských činností pre vytvorenie požadovaného internetového
portálu (vrátane návrhu a tvorby šablón pre zobrazovanie obsahu, školenia administrátorov a
migrácie dát).
2. Zobrazovanie obsahu webových stránok, vrátane všetkých ovládacích prvkov sa
požaduje podľa štandardov ISVS (Informačného Systému Verejnej Správy) tak, aby boli
stránky dostupné a funkčné na moderných zobrazovacích technológiách (stolový počítač,
prenosný počítač, tablet, mobilný telefón) – tzv. responzívne zobrazovanie.
3. Aplikačná architektúra portálu musí byť navrhnutá tak, aby existovala možnosť
prehliadania určených stránok v cudzojazyčnom zobrazení s voľbou jazykovej verzie
v hlavnom menu. Pre zobrazovanie stránok v zvolenom jazyku platí vždy posledná voľba
jazykového nastavenia.
4. Internetové stránky portálu MO SR musia mať aplikované všetky dostupné
technológie kybernetickej ochrany podľa dohody s prevádzkovateľom portálu.
5. Návrh grafického dizajnu

•
•
•
•
•

V hornej časti v celej šírke zobrazenej stránky umiestniť trikolóru
Pod trikolórou v čiernom páse umiestniť horné menu (písmo bielej farby) zarovnané doprava
Umiestniť odkaz na cudzojazyčnú verziu stránok (anglický jazyk)
Horné menu realizovať do druhej úrovne (napr. 1. úroveň – Ministerstvo obrany, 2. úroveň –
Informácie pre média, Organizačná štruktúra, ... )
3. úroveň realizovať formou orámovaných farebných klikateľných odkazov umiestnených
v hornej časti stránky vedľa seba v jednom alebo viacerých pásoch podľa počtu odkazov:

Vzor menu 3. úrovne:

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

4. a ďalšiu nižšiu úroveň nerealizovať formou menu ani odkazov, ale zobraziť názvy
a príslušné texty jednotlivo pod sebou.
Aktuálny obsah stránok sa požaduje po redizajne zachovať
Pod horným menu v bielom páse umiestniť logo MO SR zarovnané doľava, v strednej časti
umiestniť odkaz Kontaktujte nás (čierne písmo), v pravej časti umiestniť ikony s prepojeniami
na sociálne siete a pole pre vyhľadávanie, ako aj odkaz na cudzojazyčnú verziu
Po kliknutí na odkaz Kontaktujte nás sa zobrazí stránka s odkazmi realizovanými formou
orámovaných farebných klikateľných odkazov umiestnených v hornej časti stránky vedľa seba
v jednom alebo viacerých pásoch podľa počtu odkazov:

Pod bielym pásom umiestniť na čiernom pozadí vedľa seba 3 posledné tlačové správy
(zobrazenie fotografie a nadpisu) s preklikom na dané tlačové správy a nad tlačovými
správami zobraziť pás meniacich sa a rotujúcich fotografií z týchto tlačových správ.
Pod tlačovými správami umiestniť na čiernom pozadí odkazy pre priority MO SR – Aktívne
zálohy a Dobrovoľná vojenská príprava formou zobrazenia fotografie a názvu s preklikom na
dané stránky. Vedľa priorít z pravej strany umiestniť odkaz na videogalériu formou
zobrazenia printscreenu posledne vloženého videa s preklikom na videogalériu a
zobrazenie kalendára udalostí.
Pod odkazmi na priority MO SR umiestniť na bielom pozadí dolné menu formou
orámovaných odkazov umiestnených v 2 stĺpcoch za sebou zarovnaných doľava – zobraziť len
1. úroveň a interaktívnu mapu Slovenska zarovnanú doprava.
2. a ďalšiu nižšiu úroveň realizovať formou orámovaných farebných klikateľných odkazov
umiestnených v hornej časti stránky vedľa seba v jednom alebo viacerých pásoch podľa počtu
odkazov.

Aktuálny obsah stránok sa požaduje po redizjane zachovať.
V interaktívnej mape budú umiestnené klikateľné odkazy miest v ktorých sa nachádzajú
hlavné útvary OS SR a MO SR (Bratislava, Trenčín, Zvolen, Žilina, ...). Po ľavej strane mapy
budú umiestnené klikateľné kruhové znaky inštitúcií, v ktorých misiách má Slovensko
zastúpenie – EÚ, NATO, OSN, OBSE, V4. Po pravej strane od mapy DUKLA, VLM, VHÚ,
LOT, HOREZZA, DMD GROUP, BARMO, VTSÚ Záhorie, CV Lešť, Nemocnica sv.
Michala, ÚVN SNP Ružomberok, ÚOŠKŠOK TN
Po kliknutí sa zobrazí interaktívna mapa sveta so zobrazenými odkazmi na príslušné misie. Po
kliknutí na odkaz sa zobrazí stránka s informáciami o misii.
Pod dolným menu a interaktívnou mapou umiestniť pás odkazov užitočných liniek- iba 1.
úroveň.
2. a ďalšiu nižšiu úroveň realizovať formou orámovaných farebných klikateľných odkazov
umiestnených v hornej časti stránky vedľa seba v jednom alebo viacerých pásoch podľa počtu
odkazov.
Aktuálny obsah stránok sa požaduje po redizjane zachovať.

