
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZAKÁZKU 

„Aktualizácia webového sídla AOS“ 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon “) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Krajina:   Slovenská republika 
IČO:    37910337 

2. Názov predmetu zákazky: 

„Aktualizácia webového sídla AOS“ 

3. Miesto dodania ponuky na predmet zákazky:  

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš, Demänová 393, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

72413000-8 Návrh webových (www) sídiel 

72212224-5 Služby na vývoj softvéru pre editovanie webových stránok  

5. Predpokladaná hodnota zákazky ( PHZ ): 2.000,00 € ( cena bez DPH ) 

6. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je zhotoviť a vykonať implementáciu webového sídla (web stránky) a dodanie CMS systému pre 
obstarávateľa a CMS systému pre objednávateľa. 
 
Vytvorenie novej grafickej podoby a redakčného systému (CMS) webovej stránky  www.aos.sk  s responzívnym 
dizajnom. 
 
Aktuálny stav: Obstarávateľ vyhlasuje, že vlastní všetky majetkové práva k aktuálnej platforme webového sídla 
www.aos.sk v čase vyhlasovania zákazky. Poskytovateľovi, ktorý vzíde z tohto verejného obstarávania nevzniknú 
žiadne dodatočné náklady súvisiace s vysporiadaním autorských práv k súčasnej platforme webového sídla aos.sk.  
 
Dielom pre účely tejto zmluvy je implementácia webovej stránky Akadémie ozbrojených síl generála Milana 
Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš www.aos.sk, v nasledovnom rozsahu: 

 zhotoviť a vykonať implementáciu webového sídla (web stránky) podľa požiadaviek objednávateľa,  

 vytvorenie vlastného CMS redakčného systému podľa potrieb objednávateľa,  

 dodanie šablóny webovej stránky v CMS systéme pre obstarávateľa,  

 webové sídlo bude prevádzkované na prostriedkoch obstarávateľa  

 výroba a úprava grafického návrhu pre webovú stránku na základe wireframu a preferencií obstarávateľa,  

 výroba responzívnej grafickej šablóny na základe schváleného grafického návrhu,  

 nasadenie grafickej šablóny na redakčný systém,  

 neobmedzené množstvo stránok a podstránok  

 jednoduché štrukturovanie stránky cez administračné prostredie,  
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 možnosť vkladať súbory, linky, obrázky, kontakty, videá, vytvárať si vlastné novinky a rubriky, ktorých 
anotácie sa môžu zobrazovať na úvodnej stránke spolu s obrazovými náhľadmi,  

 jednoduchá editácia vyššie uvedených funkcií cez editor,  

 možnosť vkladania fotogalérií a popisov fotiek,  

 hromadný upload súborov na stránku,  

 automatická úprava, orezávanie a zmenšovanie fotografií na webové veľkosti,  

 elektronický dotazník,  

 formulár na zverejňovanie výsledkových listín (z prijímacích skúšok),  

 školenie redakčného systému pre administrátora a editorov v sídle verejného obstarávateľa (cca 10 
používateľov),  

 tlačidlá pre zdieľanie tlačových správ a ďalšieho obsahu na Facebooku, Youtube, vstup do dochádzky, 
stravovania, e-mailu  

 anglická mutácia všetkých kategórií stránky,  

 optimalizácia zobrazenia internetovej stránky pre smartfóny a tablety, 

 celkové editovanie webového sídla v súlade s vyhláškou o štandardoch pre informačné technológie verejnej 
správy 78/2020 Z.z. ,  

 súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z o informačných technológiách vo verejnej správe a z neho vyplývajúcimi 
výnosmi Ministerstva financií,  

 súlad so štandardom WCAG (medzinárodný štandard prístupnosti webu pre osoby zdravotne postihnuté) 
daný Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy [č. 312/2010 Z. z.],  

 súlad s Metodickým usmernením k monitorovaniu prístupnosti webových sídel,  

 súlad s GDPR. 

Všetky uvedené technické parametre sú uvedené ako minimálny štandard.  

Uchádzač, ktorý nedodrží požiadavky uvedené v tejto časti bude z vyhodnotenia vylúčený, resp. bude vylúčená jeho 
ponuka.  

Predmet zákazky musí spĺňať ďalšie, aj v tomto 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).  

7. Osobitné požiadavky na plnenie: 

K predloženej ponuke pridá uchádzač minimálne tri referencie ním vytvorených webových stránok v ostrej prevádzke. 

Dodávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotoviť, odovzdať, nainštalovať a nakonfigurovať dielo a CMS systém v mieste 
plnenia pre objednávateľa.   

Cena za vykonanie diela/služby musí obsahovať všetky náklady dodávateľa súvisiace s jej poskytnutím vrátane 
nákladov na vlastnú dopravu do miesta realizácie. 

8. Hodnotenie ponúk  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a ponuka musí obsahovať: 
- cenovú ponuky uchádzača  
- doklady podľa bodu č. 7  

9. Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do: 05.11.2021 do 8:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.  



Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky 
„Aktualizácia webového sídla AOS“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v 
záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.   
 

 

Kritérium hodnotenia prieskumu trhu: 
Najnižšia predložená ponuka  za celú zakázku.   
Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta. 
 

 

Celková koncová a nemenná cena hore uvedenej revízie (služby - zákazky) je: 

............................. € bez DPH.............................. € s DPH 

 

Podmienkou akceptácie cenovej ponuky je uvedenie nasledujúcich údajov: 

Cenovú ponuku zasiela spoločnosť (PO alebo FO): 

 Názov: *) 
  

Sídlo:*) 
  

 IČO: *) 
  

Platca DPH: *) 
  

Meno, priezvisko  
a e-mail spracovateľa: *) 

 

Mobilný telefón: *) 
  

Súčasťou cenovej ponuky je doklad – osvedčenie o tom, že právnická osoba (fyzická osoba) je oprávnená 
vykonávať predmetné dielo v technickej špecifikácii uvedeného predmetu zákazky. *) 

 
Poznámka:  
Ak ste platca DPH, napíšte – ÁNO, ak nie ste platca DPH, napíšte NIE 
Spracovateľ cenovej ponuky zaručuje hodnovernosť a pravdivosť všetkých uvedených údajov a je si vedomý, že 

uvedením nepravdivých údajov sa vystavuje trestnoprávnej zodpovednosti. Cenová ponuka je platná a nemenná po 

dobu plnenia predmetu zákazky.  

Vypracoval: Ing. Iveta Voláriková, systémová inžinierka – špecialistka na SW, oddelenia Komunikačných 

a informačných systémov 

 *) povinná položka cenovej ponuky 

 

10.  Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:  
 
10.1 Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje prostriedky elektronickej 

komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne 

používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti 

záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky 

spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja ezakazky na portáli www.ezakazky.sk, 

http://www.ezakazky.sk/


10.2 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa 

považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli 

www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.  

10.3 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky zo strany 

záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom 

elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. 

10.4 Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta záujemcu 

(záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.  

10.5 Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania, 

vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp. informácie pre účely 

elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu resp. informácie prostredníctvom elektronického 

nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného 

obstarávateľa, alebo záujemcu/uchádzača. 

10.6 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky, t.j. slovenský 

jazyk. 
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