
 

 
 
 

 

 

   

 

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) 

1. Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR obstaráva pre Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

2. Názov predmetu zákazky: Redesign, správa a údržba web stránky EURES  

Druh zákazky: poskytnutie služby 

Spoločný slovník obstarávania:    72421000-7  Služby na vývoj internetových alebo intranetových aplikácií          

         klientov 

 72413000-8  Návrh webových (www) sídiel 

3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky  je vývoj, rozvoj, úprava, rozšírenie a pravidelná údržba web 

stránky www.eures.sk. Úprava pôvodných funkcionalít a tvorba nových funkcionalít v záujme uľahčenia 

práce klienta so stránkou a ľahšieho vyhľadávania informácií a voľných pracovných miest, podľa Prílohy č. 1 

Špecifikácia predmetu zákazky tejto výzvy  na predkladanie ponúk. 

4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 

Bratislava 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  44 330,00  € bez DPH. 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: do 30.11.2020. 

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v € s DPH 

Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na poskytnutie predmetu zákazky. 

8. Podmienky účasti:  

8.1 Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky.  

8.2  Ekonomické a finančné postavenie: 

Prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri 

hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.  

Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka  napr. 

tvorba, redesign, správa a údržba web stránok, a to za posledné tri hospodárske roky, podpísaný 

štatutárnym orgánom, pričom požadovaný obrat v predmete zákazky musí byť spolu za posledné tri 

hospodárske roky minimálne vo výške 75 000,- EUR, alebo ich ekvivalent v cudzej mene a čestné 

vyhlásenie o finančnom obrate v oblasti, ktorej sa predmet činnosti týka, podložené preskúmateľnými 

dôkaznými prostriedkami o poskytnutí služieb v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, napr. kópie 

zmlúv, faktúry a pod. V čestnom vyhlásení musia byť uvedené kontaktné údaje osôb (meno, priezvisko, 

telefónne číslo), ktorým boli tieto služby poskytnuté. 

Odôvodnenie: Prehľad obratov má preukázať schopnosť uchádzača plniť záväzky v požadovanej oblasti 

primerane vzhľadom na rozsah zákazky. 

8.3 Technická a odborná spôsobilosť: 

8.3.1. Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých 

uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.  

Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality vo vzťahu k predmetu zákazky, v zmysle 

požiadaviek EN ISO 9001, resp. ekvivalentný doklad. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný certifikát 

systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ. 

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje uvedenú podmienku účasti za účelom zabezpečenia kvality 

realizácie zákazky v  požadovanom rozsahu. 

8.3.2. Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie 

zmluvy alebo riadiacich zamestnancov(expertov). 

Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich 

zamestnancov v počte 3 expertov podľa požiadaviek, uvedených ku každému expertovi.  

Uchádzač predloží štruktúrovaný životopis každého experta, z ktorého bude zrejmá požadovaná 

odborná prax v poskytovaní služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, 

ako aj aktívna účasť na poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 

zákazky, ak sa to požaduje pri jednotlivých expertoch.  

Aktívnou účasťou sa rozumie členstvo v riešiteľskom tíme a aktívna účasť pri poskytovaní služieb 

rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálne obsahové náležitosti 

životopisov: meno a priezvisko príslušného experta, najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného experta, 



 

 

opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, 

mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ, kontaktné údaje osôb, u ktorých bude 

možné preveriť odbornú prax expertov) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému 

vzdelaniu, zručnostiam, praxi a aktívnej účasti na poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného 

charakteru ako je predmet zákazky, s uvedením základných činností, za ktoré expert zodpovedal alebo 

na ktorých sa podieľal. Životopisy musia byť podpísané príslušnými expertmi.  

Z predložených dokladov musí byť zrejmé, ktorú pozíciu experta pod označením 1 – 3 uchádzač 

preukazuje konkrétnou osobou. Pozície expertov nie je možné kumulovať v jednej osobe vzhľadom 

na požadovanú jedinečnosť personálnej a odbornej garancie výkonu stanovených aktivít z hľadiska ich 

kvalifikačnej úrovne, preukázateľnej odbornej praxe. Požiadavky na expertov boli stanovené tak, aby 

každý expert jednotlivo bol schopný plnohodnotne zabezpečiť odbornú garanciu plnenia stanovených 

úloh za zverenú oblasť a podieľať sa svojou činnosťou na celkovom plnení predmetu zákazky 

s osobitným zreteľom na plnenie národných a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v rámci 

vybudovanej siete Európskych služieb zamestnanosti.   

Na účely posúdenia aktívnej účasti na poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného 

charakteru alebo zložitosti ako je predmet zákazky, sa službami rovnakého alebo podobného 

charakteru a zložitosti rozumie poskytnutie služieb v oblasti metodickej podpory pri tvorbe 

softvérových nástrojov na prepájanie ponuky a dopytu na trhu práce vo forme správy, úprav 

a tvorby prepojení oficiálnych klasifikácií, číselníkov, databáz a v oblasti párovania voľných 

pracovných miest s uchádzačmi o prácu.  

1/ Expert 1:  

Analytik, štatistik v oblasti trhu práce, požaduje sa: 

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti ekonómie, trhu práce alebo štatistiky 

preukázané kópiou vysokoškolského diplomu, z ktorého bude evidentné študijné zameranie,  

b) minimálne 4-ročná preukázateľná odborná prax s prácou s klasifikáciami ISCO-08, SK ISCO-08, 

SK NACE Rev.2, KOV, ISCED. 

Požadované pre písm. b) je potrebné uviesť v životopise experta, s uvedením kontaktnej osoby u ktorej 

je možné danú skutočnosť overiť.  

Požadovaná prax resp. odborné skúsenosti a vzdelanie sú primerané požiadavky na experta a zároveň sú 

nevyhnutnou zárukou toho, že expert bude kvalifikovaným metodikom, analytikom, štatistikom 

a skutočným odborníkom vo svojom odbore. 

2/ Expert 2  

WEB dizajnér, grafik, požaduje sa: 

a) minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti grafiky a/alebo dizajnu preukázané 

maturitným vysvedčením, 

b) skúsenosť s návrhom responzívnej webovej grafiky podložená návrhmi a realizáciou aspoň 

2 projektov, 

c) skúsenosť s prevodom nakreslenej kreatívy do základného HTML kódu, s použitím CSS 

podložená návrhmi a realizáciou aspoň 2 projektov, 

Požadované pre písm. b) – c) je potrebné uviesť v životopise experta a doložiť odkazom na web stránku 

a kontakt na osobu, u ktorej je možné požadované overiť .  

Požadovaná prax resp. odborné skúsenosti a vzdelanie sú primerané požiadavky na experta a zároveň sú 

nevyhnutnou zárukou toho, že expert zvládne na úrovni riadenia a priameho zásahu požadované 

administratívne, vývojové a technické vstupy do už vytvoreného programového prostredia, ktoré sa 

vyznačuje existujúcimi technickými parametrami.  

3/ Expert 3  

Aplikačný programátor, požaduje sa: 

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti technických vied preukázané kópiou 

vysokoškolského diplomu, z ktorého bude evidentné študijné zameranie,  

b) minimálne 2-ročná preukázateľná odborná prax s objektovo orientovaným programovaním 

a programovaním webových aplikácií, 

c) skúsenosť so šablónovacími systémami podložená riešením minimálne 2 projektov, 

d) skúsenosť s používaním webservisových technológií určených na tvorbu API podložená riešením 

minimálne 2 projektov, 

e) skúsenosť s riešením bezpečnosti web aplikácií (analýzy logov web serverov, skúsenosti 

s riešením webových aplikácií pracujúcich s citlivými údajmi) podložená riešením minimálne 

2 projektov, 

Požadované pre písm. b) – e) je potrebné uviesť v životopise experta kontakt na osobu, u ktorej je 

možné požadované overiť. 

Požadovaná prax resp. odborné skúsenosti a vzdelanie sú primerané požiadavky na experta a zároveň sú 

nevyhnutnou zárukou toho, že expert zvládne na úrovni riadenia a priameho zásahu požadované 



 

 

administratívne, vývojové a technické vstupy do už vytvoreného programového prostredia, ktoré sa 

vyznačuje existujúcimi technickými parametrami. 

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje informácie o disponibilite pracovníkmi, ktorí budú riadiť 

a zabezpečovať poskytovanie služieb na základe odborných vedomostí, týkajúcich sa služieb.  

9. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 22.02.2018 do 10:00 
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS 

(ďalej   len „IS EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  

Uchádzač v IS EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk (celková 

cena za predmet zákazky € s DPH) a vloží nasledovné dokumenty:  

1. Fotokópiu dokladov vo vzťahu k predmetu zákazky, na preukázanie splnenia požadovaných podmienok 

účasti v zmysle bodu 8.  Podmienky účasti tejto výzvy na predkladanie ponúk, vo formáte PDF.       

2. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou Prílohu                     

č. 3 tejto Výzvy - Zmluvu vrátane príloh vo formáte PDF a Prílohu č. 1 Zmluvy - Špecifikácia 

a jednotkové ceny, priloženou vo formáte XLS (Excel). V prípade splnomocnenej osoby verejný 

obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo vo formáte PDF. 

 

10. Ostané informácie: Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v Prílohe č. 2 Ostatné 

informácie tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

11. Kontaktná osoba: Odbor verejného obstarávania, MVDr. Stanislav Ondračka, tel.: 02/2046 2408,                                      

e-mail: stanislav.ondracka@employment.gov.sk  

PRÍLOHY :    
Príloha č. 1:  Špecifikácia predmetu zákazky                             

Príloha č. 2:  Ostatné informácie    

Príloha č. 3:  Zmluva 

 

 

 

 

 

                    

 

Ladislav Raučina 

riaditeľ odboru verejného obstarávania 

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
mailto:stanislav.ondracka@employment.gov.sk

