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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

  

EZÚS Via Carpatia s.r.o., ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade 

s § 117 cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky zákazky  s 

názvom 

 

„ Webové stránky “ 

1. Identifikácia :  

V rámci  projektu Coordination and Communication Project – Cserehát AP – CCP,  kód 

proSKHU/1802/3.1/006, Aktivita  - Communication, číslo rozpočtovej položky 5.6 Other 

services  - v rámci Programu spolupráce Interreg V- A Slovakia – Hungary Coordination 

Programme. 

 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: EZÚS Via Carpatia s r.o. 

Sídlo:  Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice 

Štatutárny zástupca:  Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. – riaditeľka 

IČO: 45230030 

      DIČ:  2023851126 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Bérešová  

Tel.:   055/726 83 93 

E-mail: andrea.beresova@vucke.sk  

Internetová stránka: www.viacarpatia.eu 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu.:    IBAN SK30 0200 0000 0041 3073 6356  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Nám. Maratónu mieru 1,  042 66 Košice        

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Andrea Bérešová    

4. CPV kód:   72413000-8 Návrh webových sídel  

5. Predmet obstarávania a opis zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti vytvorenia 3 vzájomne prepojených 

webových stránok pre verejného obstarávateľa a zabezpečenie ich prevádzky v termíne do 

31.7.2022 s cieľom propagovať aktivity projektu Coordination and Communication Project 

– Cserehát AP – CCP. 

  

Technická a obsahová špecifikácia:  

• Registrácia 3 domén - eu   

• Zabezpečenie webového priestoru min. 30 Gb 

• Funkčnosť, efektívnosť a prehľadnosť stránky 

• Vytvorenie webových stránok vrátane ich dizajnu 

• Responzívny dizajn 

• 3 jazyčná mutácia ( SK,HU,AJ-preklad zabezpečí verejný obstarávateľ) 

• BlindFriendly  

• Priestor pre bannery, logá partnerských organizácií, Programu spolupráce 

Interreg V- A Slovakia – Hungary Coordination Programme. 
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• Kompletné vyhotovenie stránky, naplnenie počiatočnými dátami ( nahratie článkov, 

fotografií, videí apod.) 

• Štruktúra a obsah webových stránok sa vypracuje na základe podkladov od verejného 

obstarávateľa 

• Zaškolenie min. 3 zamestnancov verejného obstarávateľa ( vkladanie dokumentov, 

fotografií, videí ) 

• Pravidelné udržiavanie, aktualizácia modulov a samotnej stránky v zmysle platnej 

legislatívy, zabezpečenie prevádzky ( webhostingu, technickej podpory) na serveroch 

verejného obstarávateľa do 31.07.2022 

• Integrácia sociálnych sietí 

• Bezpečnostná certifikácia webovej stránky 

• Zabezpečenie internetových aplikácií voči útokom, 

• Bezpečnostný monitoring aplikácií 

• Riešenie bezpečnostných incidentov 

• Zálohovanie všetkých údajov každých 24 hodín, prístup k zálohám za posledných 14 

dní  

• Prepojenie s aktuálnou webovou stránkou verejného obstarávateľa alebo inými 

stránkami na požiadanie verejného obstarávateľa, prípadná migrácia vybraného obsahu 

• Zber potrebných údajov a vytvorenie vybraných štatistických údajov ( napr. 

návštevnosť)  

• Stránka musí dodržiavať všetky parametre a štandardy prístupnosti v súlade s Výnosom 

č.55/2014 Z.z. MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v ich 

aktuálnom znení, 

 

Obstarávateľ plánuje realizovať zákazku v  období od 15.6.2020 najneskôr do 30.7.2020.  

Podľa požiadaviek obstarávateľa je potrebné aplikovať a dodržať povinné prvky, logá, texty 

publicity Programu spolupráce Interreg V- A Slovakia – Hungary Coordination Programme 

a EU.    
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: nie je stanovená  

7. Miesto dodania predmetu zákazky: EZÚS Via Carpatia, Nám. Maratóna mieru 1,  

042 66 Košice  

8. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja, 

bezhotovostným prevodom, na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti do 30 

dní od jej obdržania.  

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 22.05.2020   

10. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom  

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 9, v 

slovenskom jazyku a to prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky alebo ponuku 

doručí osobne, v uzavretej obálke  s označením: 

a. Poštové doručenie: 

• Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo) 

• „NEOTVÁRAŤ“ 

• Heslo: „ Webové stránky “ 

Na adresu verejného obstarávateľa : 

Názov verejného obstarávateľa : EZÚS Via Carpatia s r.o.   

Sídlo: Nám. Maratónu mieru 1,  PSČ: 042 66  Košice 

b. Mailom na : andrea.beresova@vucke.sk  
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11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 

hodnotenia   ponúk:  najnižšia celková cena za  celú zákazku  

12. Pokyny na zostavenie ponuky:  

zaslať v lehote na predkladanie ponúk: 

vyplnenú prílohu výzvy – Cenová ponuka uchádzača,  

3  linky na webové stránky, ktorých návrh realizoval uchádzač  

13. Otváranie ponúk:  25.05.2020,  o 13,00 hod. EZÚS Via Carpatia s r.o.,  

Nam. Maratónu mieru 1, 02 66 Košice  

14. Postup pri otváraní ponúk: najnižšia celková cena za celú zákazku 

15. Lehota viazanosti ponúk: do 31.7.2022 

16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Andrea Bérešová, 

kontakt: andrea.beresova@vucke.sk,  

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ plánuje  vystaviť 

zmluvu na dodanie služby s úspešným uchádzačom na základe vyhodnotenia zaslaných 

cenových ponúk a dokladu o oprávnení poskytovať službu.   

18. Neumožňujú sa predkladať variantné riešenia. 

19. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva na dodanie 

služby  

 

Prílohy:  

Príloha č.1: Cenová ponuka uchádzača 

Príloha č.2: Návrh zmluvy  

Príloha č.3: Visibility guide Programu V-A SK – HU povinné prvky publicity  

mailto:veronika.mohnanska@vucke.sk

