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V Bratislave, dňa 3.1.2017 

       
 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
perspettiva s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava ako osoba podľa § 8 (ďalej len „Verejný 
obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa tovarov 
postupom zadávania zákaziek s  nízkymi hodnotami v zmysle § 117 Zákona  „Interaktívny portál“ (ďalej 
len „predmet zákazky“). Keďže sme prostredníctvom obchodného registra a internetu získali 
informáciu, že Vaša spoločnosť poskytuje služby zodpovedajúce predmetu zákazky, dovoľujeme si Vás 
týmto ako osoba poverená realizáciou tohto prieskumu trhu pre Verejného obstarávateľa osloviť na 
predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Cenová ponuka“) na ich realizáciu. 
 
Podmienkou hodnotenia Vašej Cenovej ponuky bude splnenie všetkých nižšie uvedených podmienok. 
Cenové ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky budú hodnotené na základe kritérií určených v bode 
8.1 tejto výzvy. 
 
 
1  I D E N T I F I K ÁC I A V E R E J N É H O  O B ST AR ÁV AT E Ľ A  

 
Názov:    perspettiva s. r. o. 
Sídlo:    Dunajská 18, 811 08 Bratislava 
Štatutárny orgán:  Ing. Jozef Bódi  
IČO:    46 661 867 
DIČ:    2023574421 
IČ DPH:   SK2023574421 
 
Ďalšie informácie o podmienkach prieskumu trhu môžete získať u: 
 
Obchodné meno:  Tatra Tender s.r.o. 
Sídlo:     Krčméryho 16, 811 04 Bratislava 
Štatutárny orgán/štatutár: Mgr. Vladimír Oros – konateľ 
IČO:    44 119 313 
Zapísaný:   v obchodnom registri OS BA I., oddiel: Sro, vložka č.: 51980/B 
Kontaktná osoba:   Mgr. Eva Jurišová 
e-mail:    sp@tatratender.sk 
 
 
 
2  V Y M E D Z E N I E  P R E D M ET U  Z ÁK AZ K Y  

 

 Predmetom zákazky je vytvorenie interaktívneho portálu. 
 

 CPV: 72413000-8 Návrh webových (www) sídiel, 72000000-5 Služby informačných technológií: 
konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora.  

 

 Predmet zákazky je súčasťou projektu „Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej 
efektívnosti a transfer poznatkov do praxe“. Projekt je realizovaný v rámci programu 
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Cezhraničná spolupráca a je spolufinancovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. 
 

 Predpokladaná hodnota zákazky: 39.625,00 EUR bez DPH. 
 

 
3  M I E ST O  A L E H O T A D O D AN I A :  

 

 Miesto dodania predmetu zákazky: Miestom poskytnutia služieb tvoriacich predmet zákazky 
bude sídlo alebo prevádzkareň úspešného uchádzača, ak sa úspešný uchádzač a Verejný 
obstarávateľ nedohodnú inak. Úspešný uchádzač bude poskytovať služby tvoriace predmet 
zákazky u Verejného obstarávateľa a/alebo v priestoroch určených Verejným obstarávateľom 
výlučne v prípade, ak to bude nevyhnutné na plnenie predmetu zákazky a/alebo bude o to 
Verejným obstarávateľom požiadaný. 
 

 Termín plnenia: dielo musí byť odovzdané najneskôr do 31.3.2017. 
 

4  P O D M I EN K Y  P R ED K L AD AN I A  C E N O V Ý C H  P O N Ú K  
 

 Cenovú ponuku je potrebné predložiť písomne a to buď osobne alebo poštou v uzavretej obálke 
na adresu: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava. 

 Na obálke bude uvedené obchodné meno predkladateľa ponuky (ďalej „Uchádzač“) a nápis 
„Cenová ponuka – Interaktívny portál“. 

 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 19.1.2017 do 15:00 hod. 

 Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania 
ponúk uvedeného v bode 4.3 tejto výzvy.  
 
 

5  S P Ô S O B  U R Č E N I A C E N Y  
 

 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 

 Uchádzač v ponuke uvedie celkovú cenu premetu zákazky v štruktúre, cena bez DPH, sadzba 
DPH, cena s DPH. 
 
 

6  O B S AH  A Z ÁV ÄZ N O SŤ  C E N O V E J  PO N U K Y   
 

 Cenová ponuka musí byť záväzná do 31.3.2017. 

 Súčasťou ponuky musia byť:  

 Identifikácia uchádzača. 

 Návrh ceny  za celý predmet zákazky tak je to vymedzené v bode 5 tejto výzvy. 

 Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať splnenie 
všetkých podmienok stanovených v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto výzvy. 
Opis musí obsahovať prehľadnú a jednoznačnú informáciu, ako služby tvoriace 
ponúkaný predmet plnenia spĺňajú všetky požadované funkčné charakteristiky, 
technické parametre a ďalšie požiadavky uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu 
zákazky. Uchádzač predloží opis v štruktúre prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, 
pričom uvedie ako spĺňa každú z požiadaviek uvedenú v jednotlivých bodoch (1 – 21.4) 
tejto časti (uvedie číslo bodu a základný opis služby / funkcionality portálu spĺňajúci 
požiadavky verejného obstarávateľa, respektíve informáciu o spôsobe plnenia/plnení v 
ňom požadovaného parametra/parametrov). 

 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v prílohe č. 5 
Podmienky účasti tejto výzvy. 
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 Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa 
prílohy č. 4 Konflikt záujmov tejto výzvy. 

 Označenie kontaktnej osoby (s uvedením mailovej adresy a mobilného telefónneho 
čísla), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 
vysvetlenie k obsahu predloženej Cenovej ponuky. 

 Každá z vyššie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov uvedených v bode 
6.2.4, z povahy ktorých je zrejmé, že sú vyhotovované inou osobou ako je uchádzač) musí byť 
podpísaná Uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným 
zástupcom Uchádzača, ktorý je oprávnený konať za Uchádzača v záväzkových vzťahoch tu 
opísaných.  

 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 
požiadavkami a podmienkami uvedenými Verejným obstarávateľom v tejto výzve. 
 
 

7  U Z AV R E T I E  Z M L U VY  A  O B C H O D N É  PO D M I E N K Y  
 

 Ako výsledok tohto prieskumu trhu môže byť medzi úspešným Uchádzačom a Verejným 
obstarávateľom uzavretá zmluva o dielo a licenčná zmluva podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade s § 40 a nasl. Zákona č. 618/2003 
Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“). 

 Zmluva bude uzavretá podľa podmienok vymedzených v tejto výzve, v jej prílohe č. 2 Obchodné 
podmienky, predloženej Cenovej ponuke a obvyklých podmienok stanovených Obchodným 
zákonníkom, ako aj ďalšími právnymi predpismi realizácie predmetu zákazky. 

 Po vyhodnotení ponúk môže Verejný obstarávateľ vyzvať úspešného Uchádzača na 
predloženie návrhu Zmluvy.  

 Uchádzač predloží návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s obchodnými podmienkami 
špecifikovanými v prílohe č. 2 Obchodné podmienky tejto Výzvy. 
 
 

8  H O D N O T E N I E P O N Ú K  
 

 Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú hodnotené na 
základe jediného  kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v súlade s ustanovením 
bodu 5 tejto výzvy a prílohy č. 3 Cenová tabuľka – položkový rozpočet tejto výzvy. Cenová 
ponuka s najnižšou cenou bez DPH bude vyhodnotená ako úspešná. 

 Každému Uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 
 

9  Ď AL Š I E  P O D M I E N K Y  
 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených Cenových ponúk 
(vrátane Cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento 
prieskum trhu. O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne 
informovať všetkých Uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktoré vyzval na predloženie ponuky. 

 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky. 
 
 

1 0  K O N T AK T N É Ú D AJ E  
 

 Pre Verejného obstarávateľa realizuje tento prieskum trhu spoločnosť Tatra Tender s.r.o., 
Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, www.tatratender.sk. 

 Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa organizácie tohto prieskumu trhu môžete získať u 
zástupcu spoločnosti Tatra Tender s.r.o. na e-mailovej adrese sp@tatratender.sk. 

 Táto výzva vrátane jej príloh bude minimálne do lehoty na predkladanie ponúk zverejnená na 
webovej stránke verejného obstarávateľa www.perspettiva.sk a tiež v profile verejného 
obstarávateľa na www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18123. 
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P R Í L O H Y :    
č. 1 Opis predmetu zákazky   
č. 2 Obchodné podmienky 
č. 3 Cenová tabuľka – položkový rozpočet 
č. 4 Konflikt záujmov 
č. 5 Podmienky účasti uchádzačov 
 
 
 
 
 

Mgr. Vladimír Oros 
      Tatra Tender s.r.o., konateľ 
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Príloha č. 1 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Nižšie sú stanovené záväzné funkčné a výkonnostné parametre a požiadavky na služby tvoriace 
predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, 
výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak 
nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO 
a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných 
predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami 
"alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie 
plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.  
 
1 Hlavný cieľ projektu 

 

 Hlavným cieľom projektu je vytvorenie interaktívnej platformy pre zdieľanie a výmenu informácii                     
z oblasti energetiky medzi odbornou a laickou verejnosťou, výrobcami technológií a 
organizáciami implementujúcimi tieto technológie v cezhraničnom priestore pomocou moderného 
webového portálu (ďalej aj ako „portál“ alebo „predmet zákazky“).  
 
Realizovaný portál bude dostupný pre najnovšie webové prehliadače, pomocou súčasných 
technologických trendov. Pomocou responzívneho dizajnu, dostupný aj pre mobilné zariadenia                      
a tablety. Pre verzie prehliadačov Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera a Internet 
Explorer resp. Microsoft Edge. Požadujeme optimalizovať pre verzie, ktoré v čase vývoja budú 
dosahovať na Slovensku penetráciu nad 5% (Aktuálne výsledky na 
http://www.rankings.sk/en/rankings/web-browsers.html). 

 
Úspešný uchádzač vyhotoví grafický dizajn stránky, ktorý bude môcť verejný obstarávateľ 
pripomienkovať max. v dvoch kolách. 
 
Webhosting, nie je súčasťou predmetu zákazky, portál bude prevádzkovaný na serveroch 
verejného obstarávateľa, resp. na serveroch hostingu, ktorý ma verejný obstarávateľ vo svojej 
réžii.  
 
Verejný obstarávateľ má k dispozícii hostingový server s operačným serverom Windows 2012 
R2, a aplikačným prostredím .NET framework, s technológiou ASP.NET Web forms alebo MVC, 
programovací jazyk C#. Technické riešenie portálu musí byť použiteľné v tomto 
prostredí. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy dostane prístupové údaje pre implementáciu 
jeho riešenia, spolu s prístupovými kódmi. 

 
2 Cieľová skupina 
 

 Pre naplnenie hlavného cieľa projektu sú definované tri primárne cieľové skupiny: 
2.1.1 Laická verejnosť, ktorá získava základný ale aj expertný pohľad na problematiku 

energetickej efektívnosti, ktorá má záujem o využitie týchto technológií v praxi. 
2.1.2 Odborná verejnosť, ktorá má platformu pre publikovanie, diskusiu a názorovú konfrontáciu 

vedomostí v tomto priestore, oboznamuje laickú verejnosť s najnovšími trendmi a 
technológiami, predstavuje a vyhodnocuje už realizované projekty. 

2.1.3 Komerčná sféra, ktorá prezentuje svoje portfólio v tejto oblasti, novinky a trendy pri vývoji 
nových technológií, oboznamuje laickú aj odbornú verejnosť s pripravovanými novinkami 
a pod. 

 
3 Základné obsahové časti projektu 
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 Z vyššie uvedeného vyplýva, že základnou informačnou oblasťou budú trendy a technológie. 
Trendy definujú postupy, na dosiahnutie cieľov pri energetickej efektívnosti a technológie definujú 
prostriedky k dosiahnutiu týchto cieľov. Je to spojenie teórie a praxe do konkrétneho výsledku. 
Tieto výsledky následne môžeme posudzovať, merať a vyhodnocovať, môžu pomôcť pri určovaní 
ďalších trendov, vývoji nových technológií. Tým sa vytvára informačný cyklus v oblasti 
energetickej efektívnosti a spojenie teórie a praxe na jednom mieste. 

 
4 Základná schéma interakcií 
 

 Koncepcia stránky bude postavená na základných obsahových blokoch, ktoré sa budú navzájom 
prelínať resp. vytvárať informačné väzby pre potreby vyhľadávania, filtrovania, zoraďovania či 
zdieľania. 

 

  Vizuál každej stránky bude rozdelený na tri základné časti: 
4.2.1 Hlavička - zobrazenie loga, hlavné navigačné menu, breadcrumb, statusový riadok s 

informáciami o prihlásení užívateľa a liniek na prihlásenie, resp. odhlásenie. 
4.2.2 Obsahová časť - do ktorej budú umiestnené obsahové bloky. Bloky budú oddelené 

farebne. Každý blok bude mať definovanú vlastnú základnú farbu, ktorá bude dominovať v 
obsahovej časti. Toto farebné rozlíšenie môže pomôcť návštevníkom k rýchlejšej orientácii 
na portály. 

4.2.3 Pätička - zobrazenie odkazov na menu, rýchlo dostupné položky, právne dojednania, 
copyright, kontaktné údaje. 

 Základné modulové časti: 
4.3.1 Aktivity 
4.3.2 Technológie 
4.3.3 Trendy 
4.3.4 Katalóg 
4.3.5 Kalendár 
4.3.6 Odborníci / návštevníci - správa užívateľských profilov 

 Väčšina blokov bude prezentovaná ako stránka zoznamu, s preklikom na stránku detailu. Pri 
zoznamoch sa používajú možné filtre podľa parametrov, zoradenie podľa dátumu publikovania, 
počtu zdieľaní a podobne. 

 Parametre budú prezentované vo farebných odkazových boxoch, s farbou príslušného typu. 
Napr. pri zozname technológií budú v zozname farebne odlíšené základné zaradenie do trendov, 
resp. tagov. 

 
5 Stránka zoznam 
 

 Zoznam bude prezentovaný  dlaždicovým systémom napr. 3x3, kde pre každý príspevok, resp. 
prvok bude vytvorená jedna dlaždica. Táto obsahuje ilustračný obrázok, nadpis, tagovanie 
parametrov, názov autora, a prelink na detail. 

 Pokiaľ bude v zozname viac prvkov ako sa zmestí do stanoveného počtu dlaždíc, vytvorí sa v 
spodnej časti stránkovanie, resp. dočitávanie, ďalšej série dlaždíc. 

 Vo vrchnej časti zoznamu bude prepínač na grafické zobrazovanie dlaždíc resp. riadkového 
textového zoznamu. 
 

6 Stránka detail 
 

 Detail bude prezentovaný ako kompletné zobrazenie príspevku resp. databázového prvku, 
prezentovaný nadpisom, obsahom, tagovacími parametrami, odkazom na detail autora. 

 V spodnej časti pod príspevkom bude odporúčané v sekciách, ktoré dovoľujú diskusiu o danej 
problematike, použiť diskusiu naviazanú na konkrétny príspevok. 

 
7 Diskusný modul 
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 Diskusia bude moderovaná, keď návštevník stránky po registrácii profilu a prihlásení bude mať 
možnosť zadať svoj príspevok, resp. otázku moderátorovi. Ten v administračnej časti tento 
príspevok zautorizuje, a prípadne vloží aj svoj odborný príspevok s odpoveďou, vysvetlením resp. 
informáciami, ktoré relevantne nadviažu na príspevok návštevníka. 

 Technicky bude mať prihlásený návštevník možnosť pomocou formulárového okna napísať a 
odoslať príspevok. 
 

8 Tagovanie 
 

 Príspevky sa budú tagovať z vopred definovaných zoznamov, ktoré budú definované pre každú 
sekciu. Tieto parametre budú slúžiť najmä na filtrovanie a rozlišovanie sekcii. Každá sekcia má 
definovanú farbu. 
 

9 Modul Aktivity 
 

 Interaktívny zoznam udalostí priamo súvisiacich s realizáciou projektu cezhraničnej spolupráce. 
T.j. workshopy, prednášky, konferencie. Základný zoznam bude prezentovaný v dlaždiciach s 
ilustračným obrázkom, nadpisom, termínom a miestom konania. Odkazuje na detail  udalosti, 
ktorý bude okrem základných údajov poskytovať aj detailnejší obsah. 
 

10 Modul Kalendár 
 

 Kalendár prezentovaný zoznamom udalostí v časovom slede v odbore energetickej úspory - 
výstavy, konferencie, semináre, workshopy a iné, kde každá položka má názov, dátum a čas 
konania, miesto konania, s možnosťou vyhľadávania, filtrovania.  

 Položka v zozname bude odkazovať na detail, ktorý obsahuje podrobný popis, mediálny obsah a 
pod. 

 V detaile môže byť v prípade viacerých časových podpoložiek, zobrazený zoznam týchto 
podpoložiek. V zozname budú zobrazené čas a názov podpoložky a bude odkazovať na detail 
podpoložky, kde sa bude zobrazovať multimediálny obsah spolu s väzbami na technológie, 
trendy, autorov a pod. 

 Pokiaľ to bude možné a udalosti budú spĺňať kritéria technológií alebo trend tagov, budú 
označené týmito tagmi. 
 

11 Modul Trendy 
 

 Hlavná informačná časť a najrozsiahlejší modul Trendy bude ekvivalentom článku resp. blogu, 
kde autor prezentuje svoje poznatky textovou formou, doplnené o bohatý mediálny obsah. 
(obrázky, videá, grafy, tabuľky). Pre vytvorenie väzieb s inými informačnými časťami budú 
nastavené parametre článku (napr. autor, použité technológie, typ článku a pod.). 

 Parametre článku bude nastavovať autor v administračnej časti. 
 

12 Modul Technológie 
 

 Popis technológií podobne ako trendy bude tvorený formou článkov s obsahovou špecifikáciou 
konkrétnej technológie, s funkčnosťou modulu Trendy. 
 

13 Modul Katalóg 
 

 Katalóg firiem a partnerských organizácií, ktoré participujú na projekte, tiež aj firmy a organizácie, 
ktoré poskytujú technológie, inovatívne produkty v oblasti energetickej úspornosti. 

 Katalógový objekt bude obsahovať: logo, názov, kontaktné údaje, multimediálny popis, naviazané 
technológie. 

 Zoznam firiem bude v dlaždicovom systéme, bude zobrazené logo, názov firmy, odkaz na detail 
a zobrazené naviazané technológie. 

 Detail firmy bude obsahovať komplexný multimediálny obsah. 
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14 Modul užívatelia: odborníci, návštevníci 
 

 Správa užívateľov: 
14.1.1 Na frontende budú dostupné štandardné obrazovky resp. priestor v obsahových blokoch 

pre možnosť registrácie, prihlásenia, editácie profilu, odhlásenia, zmeny hesla, zabudnuté 
heslo. 

14.1.2 Na backende bude dostupný zoznam užívateľov s možnosťou vytvárania, editácie, 
blokovania, zmeny typu, zmeny hesla jednotlivých užívateľov. 

 Objekt odborník: 
14.2.1 Ide o rozšírený typ užívateľa, ktorý má rozšírený obsah o detail a väzby na všetky 

príspevky, ktoré vytvoril, tiež väzby na odpovede v diskusiách. Ide o odborníkov v odbore, 
ktorí spolupracujú na projekte alebo prispievajú odbornými článkami na portáli. 

14.2.2 Aktívny odborník, ktorý bude prispievať v článkoch a odpovedá na otázky v diskusii, bude 
mať rozšírené prístupové práva pri úpravách obsahu. 

 Objekt návštevník: 
14.3.1 Ide o typ užívateľa, ktorý nebude môcť aktívne vytvárať a editovať obsah portálu. Po 

prihlásení bude mať dostupné niektoré obsahové časti portálu, ktoré nebudú dostupné 
neprihláseným užívateľom, napr. možnosť posielať dotazy v diskusnom module. 

 Na strane administrácie bude dostupný zoznam užívateľov, s možnosťou editácie údajov, 
blokovania prístupu, nastavenia práv, resp. typu užívateľa. 

 
15 Modul Aktivity 
 

 Aktivity sú udalosti typu kalendár, ktoré ale úzko súvisia s aktivitami realizácie projektu, preto 
budú zobrazené zvlášť na samostatnej stránke. Funkčnosť viď Kalendár. 
 

16 Vyhľadávanie 
 

 Pre vyhľadávanie bude v hlavnej obsahovej časti vyhradený formulárový prvok pre vkladanie 
textového reťazca, ktorý sa bude vyhľadávať. Vyhľadávací algoritmus si stanový zhotoviteľ. 
Dôležitým faktorom je, že fulltextové vyhľadávanie bude prechádzať všetkými modulmi.  

 Zobrazovanie výsledkov bude podľa váhy relevantnosti: 
16.2.1 Najvyššiu váhu budú mať reťazce v nadpisoch, 
16.2.2 Nižšiu váhu budú mať reťazce v perexoch resp. podnadpisoch, 
16.2.3 Nižšiu váhu budú mať reťazce v obsahoch a najnižšia váha bude v tagoch. 

 Zoznam zoradený podľa váhy relevantnosti bude odkazovať do detailov konkrétnych modulových 
objektov. 
 

17 Administrácia 
 

 Administračná časť musí obsahovať evidenčné zoznamy a editačné stránky pre manažment 
jednotlivých objektov podľa vyššie popísanej funkčnosti, evidenciu a editáciu návštevníkov 
a odborníkov s možnosťou nastavovania prístupových práv podľa hierarchie pri vytváraní 
obsahu. 
 

18 Forma a kvalita výstupov 
 

 Výstupom bude funkčný internetový portál naprogramovaný podľa definovaných parametrov.  
 

 Súčasťou výstupu bude technická dokumentácia, ktorá bude obsahovať manuál na používanie 
aj administráciu portálu.  

 
19 Miesto realizácie predmetu zákazky 
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 Miesto realizácie predmetu zákazky: Miestom poskytovania služieb tvoriacich predmet zákazky 
bude sídlo alebo prevádzkareň úspešného uchádzača, ak sa úspešný uchádzač a verejný 
obstarávateľ nedohodnú inak. Úspešný uchádzač bude poskytovať služby tvoriace predmet 
zákazky u verejného obstarávateľa a/alebo v priestoroch určených verejným obstarávateľom 
výlučne v prípade, ak to bude nevyhnutné na plnenie predmetu zákazky a/alebo bude o to 
verejným obstarávateľom požiadaný. 

 
20 Termín realizácie predmetu zákazky 

 

 Termín realizácie predmetu zákazky: dielo musí byť odovzdané najneskôr do 31.3.2017. 

 Odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky sa uskutoční na základe preberacieho protokolu, ktorý 
podpíšu oprávnení zástupcovia úspešného uchádzača a verejného obstarávateľa. Úspešný 
uchádzač pri odovzdaní predmetu zákazky za prítomnosti verejným obstarávateľom povereného 
pracovníka predvedie funkčnosť portálu. V prípade zistenia vád portálu, bude úspešný uchádzač 
povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 72 hodín tieto vady bezplatne odstrániť. Súčasne 
bude úspešný uchádzač povinný elektronicky – e-mailom vyzvať verejného obstarávateľa k 
pokračovaniu preberacieho konania, tak aby mohlo pokračovať najneskôr v lehote 48 hodín od 
uplynutia lehoty na odstránenie vád podľa predchádzajúcej vety. 

 
21 Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby 

 

 Prevedenie a overenie funkcionality portálu priamo na mieste/miestach realizácie predmetu 
zákazky v termíne a na základe požiadaviek vereného obstarávateľa. 

 Odstránenie vady softvérového riešenia portálu najneskôr do 72 hodín od jej nahlásenia. 

 Súčasťou služieb tvoriacich predmet zákazky je aj zaškolenie dvoch zodpovedných pracovníkov 
verejného obstarávateľa, jedného na užívateľskej a druhého na administrátorskej úrovni. 

 Podrobný obsah a podmienky poskytovania súvisiacich služieb tvoria obsah Časti D. Obchodné 
podmienky týchto súťažných podkladov. 
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Príloha č. 2 
 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

1  P O D M I EN K Y  U Z AT VO R E N I A Z M L U VY  
 

 S úspešným uchádzačom môže byť uzavretá zmluva o dielo a licenčná zmluva podľa § 536 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade s § 40 a nasl. 
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „Zmluva“), za podmienok 
uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto 
typ zmluvy a rovnaké alebo podobné predmety plnenia v súlade s právom Slovenskej republiky. 
Predmet plnenia ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a bude v 
súlade so špecifikáciou stanovenou v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto výzvy. 

 

 Vzhľadom na to, že návrh Zmluvy, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný podlieha schváleniu 
Správcu schémy malých grantov (Prešovský samosprávny kraj), vyhradzuje si verejný 
obstarávateľ právo požadovať od úspešného uchádzača vykonanie čiastkových obsahových 
zmien v návrhu Zmluvy. Požadované zmeny nebudú meniť podmienky súťaže a nebudú 
znamenať porušenie princípov ZVO. 

 

2  V Z O R  ZM L U VY  
 

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA č. ............../2017 
 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade 
s § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:  perspettiva s.r.o.   
Sídlo:                             Dunajská 18, 815 49 Bratislava 
Zastúpená:  Ing. Jozef Bódi, konateľ   
IČO:   46 661 867 
DIČ:   2023574421 
IČ DPH:   SK 2023574421 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:  29 4601 3020/1100 
IBAN:   SK59 1100 0000 0029 4601 3020 
SWIFT:   TATRSKBX 

   E-mail:   info@perspettiva.sk 
Tel.:   + 421 918 718 649   
Internetová adresa (URL):  www.perspettiva.sk 
   
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
a 
 

Zhotoviteľ:   .................................. [uchádzač doplní obchodné meno spoločnosti] 
Sídlo:    .................................. [doplní uchádzač] 
Zastúpená:  .................................. [doplní uchádzač] 
IČO:   .................................. [doplní uchádzač] 

   DIČ:   .................................. [doplní uchádzač] 
IČ DPH:  .................................. [doplní uchádzač] 
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Bankové spojenie: .................................. [doplní uchádzač] 
Číslo účtu:  .................................. [doplní uchádzač] 

   E-mail:   .................................. [doplní uchádzač] 
Tel.:   .................................. [doplní uchádzač] 
Internetová adresa: .................................. [doplní uchádzač] 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva je výsledkom postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona                               

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon“) vyhláseného objednávateľom ako osobou podľa § 8 ods. 
1 zákona na obstaranie predmetu zákazky "Interaktívny portál“ (ďalej len „zákazka“) a jej 
účelom je určenie práv a povinností pri zhotovení diela - vytvorení interaktívnej platformy, ktorej 
účelom je zdieľanie a výmena informácii z oblasti energetiky medzi odbornou a laickou 
verejnosťou, výrobcami technológií a organizáciami implementujúcimi tieto technológie v 
cezhraničnom priestore pomocou moderného, jednoducho ovládateľného (tzv. user 
friendly), spoľahlivo fungujúceho a bezpečného webového portálu zodpovedajúceho dizajnu a 
grafiky. 

 
2. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej 

efektívnosti a transfer poznatkov do praxe, financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť na vlastné náklady a na svoje 

nebezpečenstvo dielo - interaktívny portál podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Podrobný opis 
ponúkaného predmetu plnenia, spĺňajúci všetky podmienky stanovené v Časti B. Opis predmetu 
zákazky súťažných podkladov k zákazke, vrátane návrhu jeho grafického prevedenia (ďalej len 
„dielo“), v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a záväzok objednávateľa za riadne a včasne 
zhotovené dielo zaplatiť cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve. 

 
2. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je jeho implementácia (nasadenie do prevádzky), zaškolenie 

dvoch zodpovedných pracovníkov objednávateľa, jedného na užívateľskej a druhého na 
administrátorskej úrovni a poskytnutie potrebnej technickej dokumentácie k dielu. Podrobný popis 
diela je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
  

3. Technickou dokumentáciou podľa bodu 2 tohto článku sa rozumie kompletná používateľská 
dokumentácia (návod k používaniu diela, ktorá umožňuje jednoduchým a intuitívnym spôsobom 
spravovať dielo) a zdrojové kódy.  

 

    Čl. III 
Miesto plnenia 

 
1. Miestom vykonania diela podľa tejto Zmluvy je sídlo zhotoviteľa alebo prevádzkareň zhotoviteľa, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo u objednávateľa a/alebo 
v priestoroch určených objednávateľom výlučne v prípade, ak to bude nevyhnutné na plnenie 
predmetu tejto Zmluvy a/alebo bude o to objednávateľom požiadaný.  
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2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že plnenia Zmluvy 
súvisiace testovaním v rámci preberacieho konania a implementáciou diela bude zhotoviteľ 
vykonávať u objednávateľa a/alebo v priestoroch určených objednávateľom.  

 

Čl. IV 
Doba plnenia 

 
1. Dielo musí byť riadne odovzdané najneskôr do 31.3.2017.  

 
2. Pokiaľ dielo nebude dodané ani v dodatočnej lehote, jednostranne určenej objednávateľom je 

objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním 
diela včas vznikla. Za dodatočnú lehotu sa považuje obdobie určené jednostranne 
objednávateľom v dĺžke minimálne 15 dní. Počas plynutia dodatočnej lehoty, nie je dotknutý 
nárok Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty v súlade s Čl. XI. 

 

Čl. V 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
1. Po vyhotovení grafického prevedenia (dizajnu) diela je zhotoviteľ povinný elektronicky – e-mailom 

vyzvať objednávateľa na jeho schválenie. V prípade, že bude mať objednávateľ výhrady alebo 
pripomienky k grafickému dizajnu diela, bude zhotoviteľ povinný tieto po vzájomnej dohode 
zmluvných strán zapracovať. Objednávateľ je oprávnený pripomienkovať grafický dizajn diela 
v dvoch kolách.  
 

2. Dňom odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy objednávateľ nadobúda všetky vlastnícke 
práva k hmotným nosičom, na ktorých je dielo (vrátane technikej dokumentácie) zachytené a 
užívacie práva k dielu nevyhnutné na jeho riadne užívanie v súlade s jeho účelom určením a  
v súlade s čl. VII a inými ustanoveniami tejto Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ nezabezpečí ku 
dňu odovzdania prevzatia diela všetky tieto vlastnícke a/alebo užívacie práva k dielu je povinný 
nahradiť Objednávateľovi všetku takto vzniknutú škodu, pozostávajúcu predovšetkým, no nie 
výlučne zo škody vzniknutej v dôsledku uplatnenia vlastníkych a/alebo iných práv tretích osôb 
k dielu. 
 

3. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na základe preberacieho protokolu, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ pri odovzdaní diela za prítomnosti 
objednávateľom povereného pracovníka predvedie funkčnosť diela. V prípade zistenia vád diela, 
je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 72 hodín tieto vady bezplatne 
odstrániť. Súčasne je zhotoviteľ povinný elektronicky – e-mailom vyzvať objednávateľa 
k poračovaniu preberacieho konania, tak aby molo pokračovať najneskôr v lehote 48 hodín od 
uplynutia lehoty na odstránenie vád podľa predchádzajúcej vety. 
 

4. Po odstránení vád v súlade s odsekom 2 tohto článku sa predvedenie funkčnosti diela zopakuje. 
Zmluvné strany sa dohodli, že dielo spĺňa požadované kritériá, ak neobsahuje žiadnu vadu. 

 

5. Preberací protokol bude podpísaný výlučne za predpokladu, že bude potvrdené riadne vykonanie 
diela a jeho plná funkčnosť. Plná funkčnosť znamená, že plnenie je bez vád brániacich riadnemu 
používaniu diela na dohodnutý účel. Odstrániteľné vady, ktoré nebránia používaniu diela na 
dohodnutý účel, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do 72 hodín od podpísania preberacieho protokolu.  
 

6. Zhotoviteľom odovzdané dielo má vady, ak neplní účel, na ktorý je určené alebo nemá vlastnosti 
uvedené v prílohe č. 1  tejto Zmluvy, alebo v technickej dokumentácii diela, resp. je dielo 
vykonané v rozpore s prílohou č. 1 k tejto Zmluve alebo dokumentáciou diela. 
 

7. Uvedenie celého diela do bežnej prevádzky sa bude považovať za uskutočnené zo strany 
zhotoviteľa po podpise Akceptačného protokolu zmluvnými stranami.  
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Čl. VI 
Cena za dielo a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na zmluvnej cene za dielo nasledovne: 
 

Č. 
položk

y 

Názov položky Množstvo Cena  v EUR 
bez DPH 

DPH v EUR 
(sadzba 20 %) 

Cena v EUR 
vrátane DPH 

1.  Interaktívny portál 1 x 

Doplniť kladné 
číslo 
zaokrúhlené na 
maximálne dve 
desatinné 
miesta 

Doplniť kladné 
číslo 
zaokrúhlené na 
maximálne dve 
desatinné 
miesta 

Doplniť kladné číslo 
zaokrúhlené na 
maximálne dve 
desatinné miesta 

 
2. Cena za dielo podľa tohto článku zahŕňa všetky náklady/výdavky spojené s dodaním diela  a to 

najmä: 
a) cenu a náklady vykonania diela (vrátane dodávky do miesta plnenia ako aj 

inštalácie/implementácie, zaškolenia minimálne 2 zodpovedných pracovníkov 
objednávateľa, jedného na používateľskej úrovní a jedného ako administrátora  na mieste 
plnenia podľa Čl. III tejto Zmluvy) 

b) odmenu za poskytnutie licencií na dielo podľa tejto Zmluvy, 
c) všetky ďalšie náklady, vrátane nákladov na dopravu, ktoré zhotoviteľovi vzniknú za účelom 

riadneho splnenia akýchkoľvek a všetkých povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 
 

3. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že cena za dielo podľa 
odseku 1 tohto článku je cena konečná a pevná a zhotoviteľ nemá žiadne právo domáhať sa jej 
zvýšenia.  

 
4. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani nijaké preddavky z ceny za dielo. 

 
5. Nárok na zaplatenie ceny za dielo za dodanie diela vznikne zhotoviteľovi jeho riadnym zhotovením 

a poskytnutím súvisiacich služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou. 
 

6. Cenu za dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry riadne vystavenej 
zhotoviteľom a doručenej  objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, 
keď bude dielo riadne odovzdané a jeho prevzatie potvrdené preberacím protokolom. Faktúra sa 
uhrádza bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, ktorý je na faktúre uvedený. Lehota 
splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

 

7. Podkladom pre vystavenie a úhradu faktúry bude preberací protokol podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru najneskôr do 10 dní 
odo dňa prevzatia diela objednávateľom (v súlade s článkom V Zmluvy). 
 

8. Objednávateľ uhradí faktúru po skompletizovaní dokladov súvisiacich s transakciou a to 
preberacím protokolom, prípadne ďalšími súvisiacimi dokladmi. 

 
9. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci z tejto zmluvy bude splnený dňom odpísania 

príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa. 
 
10. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „DPH“) - základné 
nasledovné náležitosti: 

- obchodné meno zhotoviteľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne 
prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 

- bankové spojenie zhotoviteľa (názov a adresa banky zhotoviteľa, SWIFT kód), 
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- IBAN, 
- názov objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne 

objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je 
pridelené, 

- číslo faktúry, 
- dátum odovzdania zhotoveného diela, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje 

od dátumu vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
- množstvo a druh poskytnutých služieb, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 

v jednotkovej cene, 
- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak zhotoviteľ 

neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť 
DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to 
odôvodňujú, 

- výšku dane spolu v mene EUR, 
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné 

miesta, 
- číslo a názov zmluvy, 
- názov Projektu: Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer 

poznatkov do praxe,  
- kód klasifikácie produkcie (CPV): 72413000-8 Návrh webových (www) sídiel, 

72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a 
podpora. 

 
11. V prípade, ak výška ceny za dielo na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, resp. bude mať iné formálne chyby, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V takomto prípade začína 
plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení objednávateľovi. Vrátenie 
účtovného dokladu sa realizuje zásadne písomnou formou a poštovou zásielkou, resp. priamym 
odovzdaním oproti podpisu. 

 

Čl. VII 
Licencia, odmena za udelenie licencie  

 
1. Zhotoviteľ udeľuje v súlade s § 40 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi výhradnú licenciu – 

t.j. súhlas na použitie diela resp. iných predmetov autorskoprávnej ochrany v ňom vyjadrených bez 
územného a časového obmedzenia v rozsahu potrebnom na jeho riadne užívanie v súlade s touto 
Zmluvou. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje neudeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela 
spôsobom, na ktorý udelil licenciu objednávateľovi (ďalej len „Licencia“).  
 

2. Odmena za udelenie licencie je súčasťou ceny za dielo v zmysle článku VI tejto zmluvy.  
 

3. Licencia sa nevzťahuje na softvérové produkty alebo databázy tretích strán, ktoré sú dostupné na 
trhu ako tzv. štandardný SW (resp. aj tzv. krabicový SW - ako napr. systémový SW, operačný SW 
a pod.), a ktorý nebol vytvorený na základe tejto Zmluvy pre objednávateľa. Tieto softvérové 
produkty tretích strán budú špecifikované v technickej dokumentácii diela a vo vzťahu k nim sa 
budú aplikovať vždy konkrétne licenčné podmienky príslušného subjektu vykonávajúceho 
majetkové práva autora k danému softvérovému produktu, pričom zhotoviteľ sa v rámci plnenia 
predmetu tejto Zmluvy zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť potrebnú licenciu/sublicenciu vždy 
najmenej v rozsahu, ktorý zabezpečí úplné a neobmedzené vykonanie diela a jeho následné 
užívanie objednávateľom.  

 
4. V prípade, že si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho 

subdodávateľov, uplatní akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia a/alebo ohrozenia 
autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby 
alebo akékoľvek iné nároky v súvislosti s poskytnutím licencie podľa tejto Zmluvy alebo užívania 
diela, zhotoviteľ sa zaväzuje: 
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a) bez zbytočného odkladu obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej 
osoby súhlas na používanie sporných plnení tvoriacich súčasť počítačových programov 
objednávateľom, alebo upraviť/nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, 
vykonané a/alebo vytvorené zhotoviteľom pre objednávateľa podľa tejto Zmluvy tak, aby 
už ďalej neboli porušované autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného 
duševného vlastníctva tretej osoby pri zachovaní zhodných kvalitatívnych, operačných a 
technických parametrov a funkčnosti; a 

b) poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a súčinnosť a uhradiť 
akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti s 
uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a 

c) nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v 
dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez 
akéhokoľvek obmedzenia. 

 

Čl. VIII 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť /vyššia moc/ 

 
1. Za prípady vyššej moci sa pokladajú také neobvyklé okolnosti, ktoré nastanú po nadobudnutí 

účinnosti  tejto Zmluvy nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a ktoré bránia povinnej zmluvnej 
strane plniť povinnosť alebo povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve a ktoré nemohli byť danou 
zmluvnou stranou predvídané alebo odvrátené. Ide napríklad o prípady vojny, invázie, občianske 
vojny, povstanie, občianske nepokoje, embargo, zásah štátu či vlády, živelné udalosti, generálne 
štrajky. Nejde však o oneskorenie dodávok subdodávateľov, výpadky výroby, nedostatok energie, 
ak nie sú takisto spôsobené vyššou mocou. Ak takáto okolnosť vznikla v čase, keď bola povinná 
zmluvná strana už v omeškaní s plnením svojej povinnosti, nebude sa na ňu prihliadať.  

 
2. O okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť bude zmluvná strana, ktorej je týmto znemožnené 

plnenie, informovať druhú zmluvnú stranu písomne a predloží jej dôkazy, že tieto okolnosti majú 
podstatný vplyv na plnenie zmluvných povinností. V takomto prípade príslušná zmluvná strana 
nezodpovedá za porušenie Zmluvy, ak je nesplnenie jej povinnosti zapríčinené okolnosťou 
vylučujúcou zodpovednosť. 

 

3. Pokiaľ okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako 90 dní, zmluvné strany sa zaväzujú rokovať 
o dotknutých povinnostiach, najmä predĺžení termínov podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ nepríde k 
dohode, má každá iná ako povinná zmluvná strana právo od tejto Zmluvy odstúpiť. 

 

Čl. IX 
Práva a povinnosti zhotoviteľa  

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy s odbornou 

starostlivosťou. Zhotoviteľ uzatvorením zmluvy vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a 
včas podľa podmienok Zmluvy a jej príloh. Zároveň zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými 
oprávneniami požadovanými príslušnými právnymi predpismi a príslušnými orgánmi na splnenie 
podmienok Zmluvy a riadne a včasné zhotovenie diela. 

 
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah diela a dohodnutých plnení a má vedomosť 

o všetkých právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na dielo. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa nemôže 
odvolávať na chybu, alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v 
Zmluve alebo jej prílohách, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne objednávateľ svojim 
úmyselným konaním. 

 
3. Dielo bude zhotoviteľom zhotovené výlučne v súlade so Zmluvou, jej prílohami a ňou 

predpokladanými dokumentmi, resp. pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je pri plnení povinností 
podľa tejto Zmluvy viazaný podkladmi poskytnutými mu zo strany objednávateľa a pokynmi 
objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, príslušných právnych 
predpisov a ani nerozširujú rozsah diela.  
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4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 
pokynov a/alebo podkladov daných mu objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti, a je povinný postupovať podľa takýchto nevhodných pokynov 
a/alebo podkladov objednávateľa len, ak objednávateľ napriek upozorneniu zo strany zhotoviteľa 
na nevhodných pokynoch a/alebo podkladoch písomne trvá. 

 
5. Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané objednávateľom prekážajú v riadnom plnení 

povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu 
prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo 
písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na poskytnutí plnení podľa tejto Zmluvy s použitím 
jeho podkladov a pokynov. 

 
6. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa do 

2 pracovných dní od obdržania jeho žiadosti o postupe plnenia povinností podľa tejto Zmluvy  
 
7. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre 

splnenie povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, najmä o skutočnostiach, ktoré môžu byť 
významné pre rozhodovanie objednávateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo o dôvodoch, ktoré 
zhotoviteľovi bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to do 48 hodín 
odkedy sa ich zhotoviteľ dozvedel. 

 
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a najneskôr pri podpise preberacieho protokolu odovzdať 

objednávateľovi potrebnú technickú dokumentáciu k dielu.  
 

9. Zhotoviteľ vymenuje do 24 hodín odo dňa uzavretia tejto Zmluvy povereného zamestnanca, ktorý 
bude dostupný v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnený k úkonom v mene zhotoviteľa 
spojeným s jej plnením a jeho meno a kontaktné údaje v rovnakej lehote písomne oznámi 
objednávateľovi. Zhotoviteľom poverený zamestnanec je najmä oprávnený predložiť odovzdávané 
dielo, koordinovať zabezpečenie odstránenia vád diela a poskytovať profesionálnu a rýchlu 
komunikáciu s druhou zmluvnou stranou. Zhotoviteľom poverený zamestnanec nemá právo meniť 
alebo dopĺňať túto Zmluvu. V prípade zmeny osoby zhotoviteľom povereného zamestnanca túto 
zmenu bez zbytočného odkladu oznámi objednávateľovi. 
 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy dodaný na základe tejto zmluvy spĺňa príslušné 
kvalitatívne parametre a nebude vykazovať vady, t.j. akékoľvek neplánované prerušenie fungovania 
diela. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia diela na základe preberacieho 
protokolu podľa čl. V. tejto zmluvy. Na tieto účely Zhotoviteľ poskytne počas záručnej doby záručný 
servis spočívajúci v bezplatnom odstránení vád. 
 

11. Doba na odstránenie vady začína plynúť od odoslania emailu s nahlásením vady na servisný 
dispečing (service desk) zhotoviteľa na dohodnutej emailovej adrese zhotoviteľa, ktorá je [doplní 
uchádzač]. Hlásenie bude obsahovať dátum a čas hlásenia vady s popisom vady a s menom osoby 
– zamestnanca objednávateľa, ktorá vadu hlási. Zhotoviteľ je súčasne povinný prijatie tejto správy 
bez zbytočného odkladu potvrdiť emailom.  
 

12. Počas záruky sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť bezplatne všetky vady diela spôsobené napr. 
nedostatkami pri implementácii predmetu zmluvy, prípadne vadným pomocným materiálom alebo 
jeho vadnou inštaláciou. Fungovania servisného dispečingu (service desk) primerane odborným 
zamestnancom zabezpečí zhotoviteľ pre potreby objednávateľa minimálne v pracovných dňoch od 
9:00 hod. do 16:00 hod.  
 

Čl. X 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ je oprávnený, aj to technicky realizovateľné, vo svojich informačných systémoch a 

na svojich pracoviskách kedykoľvek kontrolovať priebeh a postup plnenia povinností podľa tejto 
Zmluvy zo strany zhotoviteľa. 
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2. Objednávateľ len v rozsahu nevyhnutnom na riadne splnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy: 
a) poskytne zhotoviteľovi a/alebo zamestnancom zhotoviteľa prístup k zariadeniam, 

systémom a aplikáciám, dotknutým plnením povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, 
pričom zhotoviteľ preukázateľne zabezpečí dodržanie príslušnej bezpečnostnej politiky 
objednávateľa; 

b) poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie diela. 
 
3. Objednávateľ vymenuje do 3 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy povereného zamestnanca, ktorý 

bude dostupný v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude oprávnený k úkonom v mene objednávateľa 
spojeným s jej plnením a jeho meno a kontaktné údaje v rovnakej lehote písomne oznámi 
zhotoviteľovi. Objednávateľom poverený zamestnanec je najmä oprávnený v mene strany prebrať 
odovzdávané dielo, upozorniť v zápisnici o kontrolných testoch o vadách diela a bude poskytovať 
profesionálnu a rýchlu komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a bude mať nevyhnutné odborné 
znalosti aj právomoci zaväzovať zmluvnú stranu, ktorá ho menovala. Objednávateľom poverený 
zamestnanec nemá právo meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu. V prípade zmeny osoby 
objednávateľom povereného zamestnanca túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámi 
zhotoviteľovi.  
 

4. Objednávateľ je oprávnený spracovať, doplniť, deliť, modifikovať (update, upgrade, nová verzia), 
prekladať a adaptovať dielo, vrátane tvorivých a netvorivých zásahov do zdrojového kódu v prípade 
počítačového programu (z toho vyplýva aj požiadavka na odovzdanie zdrojového kódu 
Objednávateľovi) a tvorivých a netvorivých zásahov do grafického stvárnenia diela, zaradiť dielo 
do súborného diela, spojiť diela s inými autorskými dielami do spojeného diela, verejné vystavenie 
diela, verejný prenos diela a podobne. 

 
5. Objednávateľ je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do súboru príkazov a inštrukcií, 

ktoré tvoria dielo, tento obmieňať, resp. modifikovať, uskutočniť spätnú analýzu, rozklad, 
dekompiláciu, preklad alebo úpravy diela (v prípade počítačových programov). 

 
Čl. XI 

Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody 
 

1. Za omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela má objednávateľ nárok na úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania 
alebo oneskoreného dodania dokladov (dokumentov), ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na 
užívanie predmetu zmluvy alebo iných dokladov, ktoré je poskytovateľ povinný predložiť 
odberateľovi. 
 

2. V prípade neodstránenia vadného plnenia v súlade s touto zmluvou alebo v inom určenom termíne 
má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa úrok z omeškania vo výške 0,02 % z ceny Diela 
za každý, aj začatý deň omeškania. 
 

3. Pokiaľ dielo nebude dodané ani v dodatočnej lehote, objednávateľ je oprávnený od  Zmluvy 
odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním diela vznikla.  
 

4. Zmluvnou pokutou a úrokom z omeškania nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu 
spôsobenej škody.  
 

5. Za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny za dielo má zhotoviteľ nárok na úhradu úroku 
z omeškania v zákonnej  výške za každý aj začatý deň omeškania. 

 
 

Čl. XII 
Ukončenie Zmluvy 

 
1. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, že zhotoviteľ podstatné poruší 

zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje nedodanie diela 
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riadne, včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok, ako aj neodstránenie vád diela za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve. 
 

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s § 19 ods. 1 ZVO, uzavretej s Zhotoviteľom 
v prípade, ak:  

(i) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, 

(ii) ak táto zmluva nemala byť uzavretá s Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením 
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol 
Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

 
3. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 ZVO odstúpiť od časti zmluvy, uzavretej s  Zhotoviteľom, 

ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nove verejné 
obstarávanie.  
 

4. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od zmluvy uzavretej s Zhotoviteľom, ktorý 
nemal v čase uzavretia zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 
užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra 
konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 
3 písm. b) ZVO. 
 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, v prípade, že objednávateľ nezaplatí cenu za dielo 
v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok, a to ani v zhotoviteľom určenej dodatočnej 
lehote v písomnej výzve doručenej objednávateľovi na splnenie jeho povinnosti. 
 

6. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 
oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa 
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

Čl. XIII 
Mlčanlivosť 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) dodržiavať ochranu údajov a záväzok mlčanlivosti o akýchkoľvek a všetkých údajoch, s 
ktorými počas výkonu prác (realizácii diela)  pre objednávateľa prišiel do styku; 

b) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác pre 
objednávateľa prišiel do styku a nevyužívať ich pre osobnú potrebu, pre akékoľvek potreby 
zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní 
a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov realizujúcich 
dielo dodržiavanie povinností podľa odseku 1, a to aj po skončení ich pracovného alebo iného 
vzájomného zmluvného vzťahu. 
 

3. Všetky podklady a informácie poskytnuté zhotoviteľovi musia byť po ukončení tejto Zmluvy 
bezodkladne  odovzdané objednávateľovi, alebo podľa jeho rozhodnutia vymazané alebo 
skartované. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené kópie.  

 

Čl. XIV 
Oznamovanie a vzájomná komunikácia 

 
1. Akékoľvek oznámenia a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej 

strane musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku, a doručené druhej zmluvnej strane 
formou doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne, alebo 
po predchádzajúcom schválení aj e-mailom na nasledovné adresy: 
 
Pre objednávateľa: 
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perspettiva s.r.o., Dunajská 18, 815 49 Bratislava  
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bódi  
Telefón: + 421 918 718 649  
E-mail: info@perspettiva.sk  
 
Pre zhotoviteľa: 
................................................. [názov doplní uchádzač] 
.................................. [sídlo / adresu doplní uchádzač] 
Tel.: ................................................... [doplní uchádzač] 
E-mail: ............................................. [doplní uchádzač] 
 

 

Čl. XV 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z 

z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho 
audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon 
kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným 
týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu 
povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  
 

2. Ak nebudú dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu Zhotoviteľa v súlade s bodom 1. 
tohto článku Zmluvy alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa Zhotoviteľ dopustil v procese 
obstarávania zákazky kolúzneho konania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber 
úspešného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude Objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý 
projektový grant, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi plnú výšku škody spôsobenej 
Objednávateľovi vyššie opísaným konaním. 

 
3. V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, 

Prílohou č. 2 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí 
sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, , pričom ak 
podiel plnenia subdodávateľa je v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia, najneskôr v čase 
podpisu Zmluvy bude mať v zmysle ust. §  56 ods. 16 ZVO zapísaných konečných užívateľov 
výhod v registri konečných užívateľov výhod. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po 
celú dobu trvania zmluvy.  
 

4. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí mať zapísaných konečných 
užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením bodu 2. 
tohto článku, 

 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú 
časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ, 

 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

 
5. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s aktualizovaným znením prílohy č. 2 musí Zhotoviteľ 

predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. 
Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3 
vyššie. 

 

Čl. XVI 
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Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky. 

 
2. Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného 

zmluvnými stranami. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že Zmluva, ako aj všetky jej prípadné 
dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk. 
 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy na 
inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ 
obdrží tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.  
 

6. Zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  
 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a že je vyjadrením 
ich slobodnej a vážnej vôle a že zmluvu neuzatvorili v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
Za objednávateľa                                                   Za zhotoviteľa 
 
 
V Bratislave dňa ......................                                        V ............................ dňa 
............................. 
 
 
 
.....................................................               ..................................................... 

      Ing. Jozef Bódi            [uchádzač  doplní meno a priezvisko 
štatutárneho konateľ, perspettiva s.r.o.               orgánu]   

                 [uchádzač  doplní funkciu] 
    
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1:  Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia [uchádzač predloží opis predmetu zákazky 

pv súlade s podmienkami Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov] 
Príloha č. 2: Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať 

na realizácii predmetu plnenia, s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia [predloží 
úspešný uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy]. 
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Príloha č. 3 
 

CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 

Č. 
položk

y 

Názov položky Množstvo Cena  v EUR 
bez DPH 

DPH v EUR 
(sadzba 20 %) 

Cena v EUR 
vrátane DPH 

2.  Interaktívny portál 1 

Doplniť kladné 
číslo 
zaokrúhlené na 
maximálne dve 
desatinné 
miesta 

Doplniť kladné 
číslo 
zaokrúhlené na 
maximálne dve 
desatinné 
miesta 

Doplniť kladné číslo 
zaokrúhlené na 
maximálne dve 
desatinné miesta 

Cena celkom v EUR bez DPH  Doplniť kladné číslo 
zaokrúhlené na 
maximálne dve 
desatinné miesta 

Výška DPH v EUR (sadzba 20 %) Doplniť kladné číslo 
zaokrúhlené na 
maximálne dve 
desatinné miesta 

Cena celkom v EUR vrátane DPH Doplniť kladné číslo 
zaokrúhlené na 
maximálne dve 
desatinné miesta 
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Príloha č. 4 
 

1  K O N F L I K T  Z ÁU J M O V  
 

 Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, 
ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti 
a princíp rovnakého zaobchádzania. 
 

 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh 
verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného 
obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný 
záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s 
verejným obstarávaním. 
 

 Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. 
Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo 
realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť 
pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými 
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO 
uchádzača z tohto verejného obstarávania. 
 

 Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje aby záujemca / 
uchádzač / člen skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania 
postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke 
predložiť čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa bodu 2 nižšie (verejný 
obstarávateľ upozorňuje, že bude kontrolovať pravdivosť uchádzačmi predložených vyhlásení 
týkajúcich sa konfliktu záujmov). 
 

 Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti 
jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa. 

 

2  V Z O R  Č E ST N É H O  VY H L ÁS E N I A O  N E P R Í T O M N O ST I  K O N F L I K T U  
Z ÁU J M O V  

 

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, 
ktorý predložil ponuku v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len 
„súťaž“) vyhlásenej verejným obstarávateľom perspettiva s.r.o., Dunajská 18, 811 49 Bratislava 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky Interaktívny portál (ďalej len 
„zákazka“), týmto 
 
 
čestne vyhlasujem, že 
 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 
postavenia v súťaži, 

 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  
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 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé 
a úplné informácie. 

  
V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 
 
 
 
                                                                                                            –––––––––––––––––––––––––- 
                                                                                                                      [doplniť podpis] 
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Príloha č. 5 
 

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

1  O S O B N É  PO ST AV E N I E  
 

 Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len 
„ZVO“), tzn. predloží: 
1.1.1 v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 písm. e) ZVO doklad o oprávnení dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky, 

1.1.2 v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 písm. f) ZVO čestné vyhlásenie o tom, že nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže 
splnenie vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do 
ZHS alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS.  

 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, 
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým 
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho 
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

2  E K O N O M I C K É  A  F I N AN Č N É  P O ST AV E N I E  
 

 Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa finančného a 
ekonomického postavenia vymedzené v ustanovení § 33 ods. 1 písm. a) ZVO, tzn. predloží: 

 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné 
záväzky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou 
týchto dokumentov.  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardu:   
Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť 
uvedené, že za obdobie posledných troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 
nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke 
(dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Uchádzač tiež predloží 
čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom 
uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem 
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky. 

 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje 
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 ZVO. 

3  T E C H N I C K Á S P Ô S O B I L O S Ť  AL E B O  O D B O R N Á S P Ô S O B I L O SŤ  
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 Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej 
a odbornej spôsobilosti vymedzené v ustanoveniach § 34 ods. 1 písm. a) a písm. g) ZVO, tzn. 
predloží: 

 

 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 

Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že celková hodnota poskytnutých služieb 

rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce 

tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 30.000,- Eur bez DPH.  

 

 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi 
alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich 
zamestnancov. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie služieb tvoriacich 

predmet zákazky potvrdením, že má k dispozícii osobu - experta v oblasti informačných 

technológií a tvorby webových stránok a minimálne 5 ročnou odbornou praxou v oblasti tvorby 

webových stránok a interaktívnych portálov (ďalej tiež „expert“). Požiadavky na experta 

uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu experta, s minimálnym obsahom: 

* meno a priezvisko experta, 

* dosiahnuté vzdelanie, 

* súčasná pracovná pozícia, 

* kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky, 

* prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti experta, 

* vlastnoručný podpis experta. 

 

 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s 
ustanovením § 34 ods. 3 ZVO. 
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