
 

VÝZVA k zákazke s nízkou hodnotou - prieskum trhu 

podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Mestská čast Bratislava - Ružinov 
Mierová 21 
kontaktna osoba: Juraj Biely,48284415, juraj.biely@ruzinov.sk 

  Branislav Sosenko, 48284415, branislav.sosenko@ruzinov.sk  

2. Typzmluvy: Zmluva o vytvorení diela 

3. Predmet zákazky: Vytvorenie webovej stránky www.ruzinov.sk s prehľadným 
grafickým dizajnom, redakčným systémom(CMS), zabezpečenie web hostingu so 
splnením podmienok prístupnosti web stránky pre verejnú správu. 

4. Lehota na predloženie ponúk: do 31.07.2013 12:00 
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:osobné doručenie Miestny úrad Bratislava 
– Ružinov, Mierová 21, alebo elektronické doručenie na email adresu 
juraj.Biely@ruzinov.sk 

5. Jazyk ponuky: v slovenskom jazyku 

6. Podmienky financovania:splatnosť faktúr 30dní od doručenia. 

7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky v EUR s  DPH: do 10 000 € 

8. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov 

9. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 

 grafický náhľad hlavnej stránky, cena 

 

Návrh na plnenie kritérii: “Vytvorenie webovej stránky www.ruzinov.sk 
s prehľadným grafickým dizajnom, redakčným systémom (CMS), zabezpečenie web 
hostingu so splnením podmienok prístupnosti web stránky pre verejnú správu.“ 

 
Prosíme pre cenovú ponuku vyplniť údaje do týchto položiek: 
 
TVORBA WEBOVEJ STRÁNKY 

popis počet hod. sadzba spolu 

SEO optimalizácia       

Koncepčná fáza, schématický návrh celej web stránky       

Grafický dizajn hlavná stránka a 14 ks šablón podstránok       

HTML kódovanie hlavnej stránky a 14 ks šablón podstránok       

Vkladanie šablón do CMS a programovanie projektu       
Plnenie obsahu z aktuálnej web stránky /čiastočné 10 
stránok/       
Čiastočné anglická mutácia stránokv rozsahu 4 stránok /hl. 
stránka, Kontakty, Starosta Ružinova, Mestská časť/       

Modul vyhľadávanie v portáli    



Modul Blog       

Testovanie projektu       

Verzia BlindFriendly, prístupnosť podľa zákona pre web 
verejných správ       

RSS       

Textová verzia projektu       

Responzívna verzia pre rozmery 320 px, 480 px, 768 px, 
1024 px, 1 280 px, 1 600 px       

Dokumentácia k redakčnému systému       

Iné: tu môžete doplniť položku v prípade ak je to nutné       

SPOLU BEZ DPH   
 

  € 

SPOLU S DPH       € 

 

WEB HOSTING 

 

popis 
cena za 

rok 

web hosting na 12 mesiacov na serveri so 
zdieľanýmhostingom kapacita diskového priestoru 10 až 20 
GB, dostupnosť web stránky 99,96% zarok   

Iné: tu môžete doplniť položku v prípade ak je to nutné   

SPOLU BEZ DPH   

SPOLU S DPH   

 

 

10. Podmienky účasti uchádzača: 

a. Uchádzač musí  byť schopný riešenia web stránok na mieru od návrhu schémy, 
grafického dizajnu až po programovanie a dodanie diela na kľúč na web 
hostingovom serveri uchádzača. 

 

b. Dodanie grafického návrhu hlavnej stránky www.ruzinov.sk vo formáte JPG podľa 
predstavy uchádzača do výberového konania. 

c. Referencie uchádzača 
i. Minimálne jedna referencia vytvorenej webovej stránky uchádzačom v ostrej 

prevádzke, ktorá spĺňa kritéria záväzné pre web verejnej správy. 
 

ii. Minimálne tri referencie webových projektov v rozpočte nad 6 000 € za 
každý bez dph(len zatvorbu web stránky bez podporných 
služieb)vytvorených uchádzačom s uvedením údajov: 

- Názov projektu a jeho internet adresu (URL) 
- Rozpočet projektu v EUR 
- Meno klienta 
- Meno kontaktnej osoby 
- Telefonický kontakt na kontaktnú osobu klienta uchádzača 

 
 



d. Obchodné podmienky 
i.  Minimálny ročný obrat uchádzača v roku 2012 aspoň 200 000 € bez DPH za 

služby v hlavnom predmete podnikania napríklad tvorba web stránok, 
internet marketing, programovanie web stránok 
 

ii. Uchádzač musí byť minimálne 2 roky podnikajúca firma na trhu 
 
e. Technické podmienky 

i. Reakčná doba pri nefunkčnosti webovej stránky do 24 hod. 
ii. Reakčná doba pri menej závažných chybách do 48 hod. – napr. – oprava  

nefunkčnej linky, úprava obsahu podľa zadania 

 

11. Opis predmetu zákazky: 
Obstarávateľ požaduje vytvoriť novú web stránku www.ruzinov.sk, pri ktorej 
dodávateľ vytvorí vylepšenú štruktúru, grafický dizajn, CMS systém a čiastočné 
naplnenie obsahu definované v tabuľke. 

 
Stránka musí spĺňať štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom Ministerstva 
financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 
[č. 312/2010 Z. z.], iné metodické pokyny a iné zákony SR viažúce sa na webové 
stránky verejnej správy . Podrobné informácie sú dostupné na stránke 
www.informatizacia.sk.  
 

-  návrh dátových štruktúr, 
- implementáciu systému CMS vrátane inštalácie, nastavenia a zaškolenia 

Aktuálna webová stránka www.ruzinov.sk sa skladá z približne z 80 ks stránok s obsahom. 

Predbežne je možné novú web stránku vyskladať z 15 ks prehľadných šablón. 

 
Šablóny v štruktúre starej webovej stránky www.ruzinov.sk – návrh šablón podľa starej 
webstránky. Viac o štruktúre aktuálnej starej stránky v prílohe č.1 
 
#1 - Domovská stránka 
#2 - Textová šablóna s možnosťou pridať súbory na stiahnutie nakoniec a stránkovaním 
a skupinovaním a pridať obrázky na koniec 
#3 - Rozpis článkov z perexom a sťahovaním súborov 
#4 - Sťahovanie súborov (s možnosťou deliť na skupiny) s textom hore a dole pod súbormi 
#5 - Stretnutia so starostom 
#6 - Aktivity (šablóna delená do skupín, 
#7 - Zoznam ulíc 
#8 - Pozvánky a materiály na zasadnutia so 
stránkovaním  
#9 - Videá za sebou z Youtube 
#10 - Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv so skupinovaním 
#11 - Urbanistické štúdie + detail štúdie 
#12 - Kalendár podujatí 
#13 - Fórum 
#14 - Ružinovské echo 
#15 - Kontakty 
 
Minimálne treba pripraviť 15 ks šablón.  



 
CMS systém – OpenSource CMS riešenie - troch najvýznamnejších webových 
projektov CMS (Joomla, Drupal, Typo3...), alebo -  redakčný systém CMS na 
aktualizáciu stránky zodpovedajúci Štandardom pre informačné systémy verejnej 
správy (avšak  bez pravidelnej platby za prenájom licencie). 
 
Prístup do systému je možný len prostredníctvom konta s prideleným heslom. Každý 
používateľ má pridelené konto a heslo s príslušnými právami na sekcie webstránky, 
podľa jeho kompetencií a pozície.  
 
V rámci redakčného systému webstránky verejný obstarávateľ požaduje:  
 
- údaje o sídle, kontakty, vyhlásenie o prístupnosti, validatory, mapa stránok 
- vyhľadávanie, 
- správa užívateľov, administrácia užívateľov, 
- štatistiky, 
- všeobecný modul na tvorbu podstránok - spravovanie obsahu manažérom , 
- oznamy, 
- verejné vyhlášky, 
- verejné obchodné súťaže, verejné obstarávanie a výberové konania, 
- kontakty 

- fórum - v forme odpovede na zadanú otázku prostredníctvom formulára / online diskusie, 
- zasielanie požiadaviek na riešenie prostredníctvom web formulára s výberom kam 
sa ma doručiť - sociálne, bytové ....  
- novinky 
- elektronická úradná tabula 
- fotogaléria  - s podporou formátov formát JPG, TIFF ... 
- archivácia 
 - Dokumenty 
- Formuláre /RTF formuláre 
- Ankety 
- Návod na prácu s redakčným systémom, 
 

 

Požadovaná funkcionalita: 
 
- upozorňovanie emailom na zmeny  
- RSS 
- vkladanie iframov 
- možnosť tlače - prispôsobená 
- jazykové verzie stránok (slovensky, čiastočneanglicky) 
- vkladanie formátovaného textu – MS WORD  
- pridávanie súborov užívateľom 
- flash - ak tak s popisnými informáciami 
- možnosť pridávať veľké súbory prostredníctvom FTP – zlinkovanie /záznam 
zasadnutia zastupiteľstva – cca 300 Mb súbor/ 

 

 



12. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so 
žiadnym uchádzačom a postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, 
ak:  

- Nebude predložená ani jedna ponuka, 

- Uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- Predložená ponuka nebude zodpovedať určetným požiadavkám, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa výhlásilo toto verejné obstarávanie. 

O zrušení postupu budú uchádzači informovaní. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  



Príloha č. 1 : 
 

#číslo – označuje návrh šablóny  

 

MU RUZINOV 
 

A.  ŠTRUKTÚRA STRÁNKY A POČTY ŠABLÓN 

 
Domovská stránka #1 

- Aktuality #3 

- Grantové programy #2 
 

- VZN #2 

- Výzva / grantový program #2 

- Žiadosť o dotáciu #4 

- Výsledky grantového programu #2 

- Neporiadni organizátori a prevádzkovatelia #2 

- Starosta Ružinova #2 

- Stretnutia so starostom #5 

- Aktivity #6 

- Mestská časť #2 

- Vedenie mestskej časti #2 ??? 

- Symboly Ružinova #2 

- Zoznam ulíc MČ Ružinov + mapa #7 

- Rozpočet MČ#2 

- Záverečný účet MČ Bratislava - Ružinov #2 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja #4 

- Koncepcia Koncepcia rozvoja informačného systému #4 

- Pravidlá kontrolnej činnosti #4 

- Zrealizované europrojekty #2 

- Miestny úrad #2 

- Zriaďovacia listina #4 

- Štruktúra #2 
 

- Rámcové náplne referátov #2 

- Správne poplatky #4 

- Aktuality miestneho úradu #3 

- Miestne zastupiteľstvo #2 

- Plán zasadnutí v roku 2013 #2 

- Pozvánky a materiály na zasadnutia MZ #8 

- Uznesenia MZ #8 

- Záznam zo zasadnutia MZ #9 

- Hlasovanie poslancov #8 

- Účasť na zasadnutiach #4 

- Poslanci MZ#4 

- Poslanecké stredy #2 

- Rokovací poriadok #4 

- Odmeňovací poriadok #4 

- Komisie Miestneho zastupiteľstva #2 

- Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisií #2 

- Miestna rada #2 

- Etický kódex verejného funkcionára MČ BA - Ružinov #4 

- Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv #10 

- Materské školy #10 

- Zmluvy a faktúry #4 

- Kópie zmlúv #4 



-Kópie faktúr - archív #4 

- Výzvy - verejné obstarávanie #4 

- Elektronická tabuľa #8 

- Platné VZN #8 

- Návrhy VZN #8 

- Miestne dane #8 
 

- Daň za psa #2 

- Daň za užívanie verejného priestranstva #2 

- Matričný úrad #2 

- Evidencia obyvateľov #2 

- Vyhradené parkovanie #2 

-iPoint #2 

- Stavebný úrad #4 

- Verejné vyhlášky #4 

- Verejné vyhlášky iné úrady #4 

- Zastavené konania #4 

- Plánovaná výstavba 

- Projekt Rezidencia Mlynské Nivy #2 

- BC Kerametal - rekonštrukcia #4 

- Obytný súbor Jarabiny, Mlynské nivy #2 

- Viacpodlažné parkovisko, Jégého ulica #2 +25 ďalších projektov v šablóne 

#2 

- Urbanistické štúdie #11 

- Urbanistická štúdia Štrkovecké jazero 

- Urbanistická štúdia Ružinovská 

- Urbanistická štúdia Klingerka 

- Urbanistická štúdia Vlčie Hrdlo 

- Územné plány zón 

- Návrh zmien a doplnkov #2 

- ÚPN z Trnávka stred #2 

- ÚPN z Trnávka Krajná, Bočná #2 

- ÚPN z Trnávka Ivánska cesta #2 

- Fasády #2 

- Životné prostredie #2 

- Verejné vyhlášky #4 

- Výrubové konania #2 

- Údržba komunikácie a zelene #2 

- Evidencia psov #2 

- Stredisko environmentálnej výchovy - link naruzinov.sk/sev/ v inom dizajne 

- Kultúra #2 

- Aktuality #12 -Zoznam pamätihodností#2 

- Sociálne služby #2 

- Seniori #2 

- Vzdelávanie #2 

- Základné školy #2 

- Materské školy #2 

- Šport #2 

- Fórum #13 

- Ružinovské echo #14 

- Dôležité linky #2 

- Formuláre #4 -Zákon č. 211/2000 Z.z. 

- Kontakty #15 


