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Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku 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 o verejnom obstarávaní“)  
 

1. Verejný obstarávateľ: 

 

Názov verejného obstarávateľa: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti 

Sídlo: Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava 

IČO: 53621948 

DIČ: 2121473541 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Pavol Krajči 

tel. č. kontaktnej osoby: +421 907 409 793 

e-mail kontaktnej osoby: pavol.krajci@agency4academy.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.oznamovatelia.sk/  
 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

„Platforma podávania oznámení a webové sídlo ÚOO“ 

 

4. Druh zákazky: služby 

 

5. Hlavné miesto dodania služby:  

Sídlo verejného obstarávateľa 

 

6. Výsledok verejného obstarávania: 

Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky v zmysle 

súťažných podkladov. Lehota dodania predmetu zákazky je súčasťou hodnotiacich kritérií. 

Platobné podmienky budú určené v obchodných podmienkach plnenia zákazky (zmluve). 

Dĺžka trvania zmluvného vzťahu je maximálne 52 mesiacov, z toho max. 4 mesiace (120 dní) 

na dodávku riešenia a 48 mesiacov na poskytovanie služieb servisu od protokolárneho 

odovzdania riešenia. 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Predmet zákazky je definovaný detailne v Prílohe č. 1a (Platforma podávania oznámení) a 

Prílohe č. 1b (Webové sídlo) k Súťažným podkladom. Ide o vytvorenie platformy na 

oznamovanie protispoločenskej činnosti (podávanie podaní úradu), jeho integráciu na webové 

sídlo úradu, ktorého vytvorenie je tiež predmetom tejto zákazky, a zároveň správa a riešenie 

problémov po dobu 4 rokov a ďalšie doplňujúce plnenia v zmysle Súťažných podkladov. 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

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

(hlavný CPV kód) 

72200000-7 - Programovanie softvéru a poradenstvo 

72211000-7 - Programovanie systémového a používateľského softvéru 

48810000-9 - Informačné systémy 

72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru 
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9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej 

hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom 

prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 

ZVO. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Predmet zákazky je financovaný zo zdrojov alokovaných verejnému obstarávateľovi z Plánu 

obnovy a odolnosti a ich čerpanie sa bude riadiť príslušnou legislatívou. Zmluvnú cenu uhradí 

verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Všetky 

náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač. 

Podrobnejšie sú podmienky financovania a platobné dojednania obsiahnuté v Súťažných 

podkladoch, ich prílohách a budú predmetom dojednania s úspešným uchádzačom. 

 

11. Podmienky účasti: 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača: 

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať službu, ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať 

službu, ktorá zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si 

overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 

b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 

skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 

ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 

Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uchádzača: 

Nevyžaduje sa. 

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača: 
 

Uchádzač technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukáže v zmysle 

§34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok poskytnutých služieb za predchádzajúcich 5 rokov 

od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 

dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 

tohto zákona. 

 

Predložený zoznam musí obsahovať minimálne: 

 

Jednu (1) zákazku s poskytnutým plnením rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je 

predmet obstarávanej zákazky bez ohľadu na charakter poskytnutých služieb (dielo, služba), 

predmetom ktorej bolo vytvorenie webovej aplikácie  v hodnote min. 10.000 EUR bez DPH 

a jednu (1) zákazku na vytvorenie webu s vlastnosťami rovnakými alebo podobnými ako je 

tento predmet zákazky v hodnote min. 5.000 EUR bez DPH. 
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Uchádzač technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukáže tiež v zmysle 

§34 ods. 1 písm. g) ZVO – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 

kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 

 

Minimálne požiadavky: 

Vedúci projektového tímu alebo osoba, ktorá sa bude garantom vyvíjaného a dodávaného 

riešenia musí spĺňať minimálne požiadavky: 3 roky praxe v oblasti vývoja aplikácií a webu 

v kóde a prostriedkami a prostredí, v rámci ktorých zamýšľa ako uchádzač vyvíjať riešenie pre 

verejného obstarávateľa. Dokladom je životopis a/alebo/resp. zoznam dodávaných riešení za 

posledné tri roky, na ktorých sa osoba podieľala a/alebo iný vhodný dôkaz preukazujúci 

splnenie podmienky odbornej praxe v danej oblasti. 

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

 

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch.  

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 14.02.2022 o 09.00 hod. 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

 

1. Ponuky je možné predkladať len v elektronickej podobe.  

2. Ponuku je potrebné doručiť na emailovú adresu: pavol.krajci@agency4academy.sk  

3. Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Platforma podávania oznámení a webová 

stránka ÚOO – Cenová ponuka”, prípadne odpovedať na email, ktorým bol uchádzač 

oslovený na predloženie ponuky. 

4. Pri predkladaní ponuky v elektronickej podobe musia byť uchádzačom predložené 

dokumenty v zmysle kapitoly „Obsah ponuky“ a „Opis predmetu plnenia (Požiadavky 

na riešenie)“ Súťažných podkladov podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom 

uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na 

predkladanie ponúk na identifikovanú emailovú adresu kontaktnej osoby. 

5. Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby 

verejného obstarávateľa je 10 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej 

pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku 

do viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným spôsobom 

upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej ponuky - 

„Platforma podávania oznámení “, 2. časť cenovej ponuky - „Platforma podávania 

oznámení“ a atď. 

 

15. Požadovaný obsah ponuky: 

  

Presný obsah ponuky je súčasťou Súťažných podkladov - bod č. 14. Súčasťou obsahu ponuky 

je aj Opis predmetu plnenia (Požiadavky na riešenie) - bod č. 15, ktorú vypracuje uchádzač 

v zmysle pokynov uvedených v Súťažných podkladoch. 
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16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto Výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená Zmluva. 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

 

1. Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk). 

2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 

preklad do štátneho jazyka. 

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

Investícia realizovaná v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti. 

 

19. Ďalšie informácie 

 

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 

zmluvného vzťahu  s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu 

z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, a to 

najmä v prípade ak finančná situácia verejného obstarávateľa (rozpočtové krytie z Plánu 

obnovy) neumožňuje financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania alebo 

iných postupov. 

2. Zapojením sa do verejného obstarávania uchádzač a jeho kontaktné osoby ako aj osoby, 

ktorých údaje budú spracúvané na účely tohto verejného obstarávania dávajú súhlas s ich 

spracúvaním na zákonom stanovené obdobie v zmysle súťažných podmienok, tejto 

Výzvy a ich príloh v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

20. Dátum zaslania (a zverejnenia na webovom sídle) výzvy na predkladanie ponúk: 

12.01.2022 

 

 

Prílohy:  

- Súťažné podklady a ich prílohy 


