
 

 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
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. OBSTARÁVATEĽ 

 
Názov: 

 
Mária Opavská VEGA  

 
Sídlo: 

 
Vajanského 614/18, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 
IČO: 

 
32 593 686 

 
Štatutárny zástupca: 

 
Mária Opavská 

 
2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU 

 
Názov: 

 
Visions Consulting s.r.o. 

 
Sídlo: 

 
Štefánikova 23, 917 01 Trnava 

 
IČO: 

 
45 394 920 

 
Kontaktná osoba: 

 
Mgr. Andrej Zelenák 

 
Tel./mob. kontakt: 

 
+421 907 745 169 

 
Mailová adresa: 

 
zelenak@visions.cc 

 
3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky: Služby súvisiace so zabezpečením publicity v rámci tvorby 
webovej stránky a e-shopu. 
Druh zákazky: Služby 

 
4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je návrh a tvorba webovej stránky, QR kódov a e-shopu pre projekt 
Podpora remeselnej výroby v spoločnosti Mária Opavská VEGA. 
Podrobnú špecifikáciu tvorí príloha č.3 tejto výzvy 

 
5. KÓD CPV 

72413000-8 Návrh webových (www) sídiel  
 
6. NUTS 

SK 0315  Liptovský Mikuláš 
 
 



 

 
 
 

7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 
8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z integrovaného regionálneho 
operačného programu 2014-2020 vyčlenených pre projekt s názvom Podpora remeselnej 
výroby v spoločnosti – Mária Opavská VEGA a vlastných finančných prostriedkov 
verejného obstarávateľa. 

 
9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

Pokiaľ verejný obstarávateľ prijme ponuku úspešného uchádzača, výsledkom tejto súťaže bude 
zmluva. 

 
10. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

Miesto: 
Vajanského 614/18, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Termín dodania: 
Do 60 dní od podpisu zmluvy 

 
11. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
12. CENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

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

b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) 
s presnosťou na 2 desatinné miesta; 

c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 

d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR 
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 

e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy 
cenu celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním 
celého predmetu zákazky; 

f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú 
DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo 
je v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné 
náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom 
fakturácie zahraničného uchádzača. 

 
 
 
 



 

 
 
 

13. PREDKLADANIE PONUKY 
a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v 

slovenskom jazyku alebo českom jazyku; 
 
  
14. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY 

a) Doklad o Oprávnení podnikať 
- Výpis z OR al. Živnostenský list – kópia, nie staršia ako 3 mesiace 

b) Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
c) čestné vyhlásenie podľa prílohy číslo 2. 

 
15. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

10 446,66 Eur bez DPH  
 
16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Najnižšia cena v EUR s DPH 
 
17. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

26.02.2021, do 14:00 hod. 
 
18. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Uchádzač predloží ponuku v súlade s bodom 14. tejto Výzvy, na emailovú adresu 
kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 tejto výzvy, a to skenovaním do pdf. súborov. 

 
19. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Dátum vyhotovenia: 16. 02. 2021 
Vypracoval: Mgr. Andrej Zelenák 

 
20. PRÍLOHY VÝZVY 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie  
Príloha č. 3: Špecifikácia predmetu zákazky  

 
21. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výzvu na predloženie cenovej ponuky  na 
predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo. 
 
Dodávateľ berie na vedomie, že plnenie predmetu zákazky bude spolufinancované z 
finančných prostriedkov EÚ. 
 
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s financovaním tejto 
zákazky. 
 
Poruchy budú hlásené na servisné strediská Dodávateľa Objednávateľom  
písomnou formou, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty.  



 

 
 
 

Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bezodkladne a  
vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád  
dohodnú zmluvné strany písomnou formou, inak platí povinnosť  Dodávateľa  
odstrániť vady do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie. 
 



 

 
 
 

 
 
PRÍLOHA Č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 
 
PREDMET ZÁKAZKY: 
Služby súvisiace so zabezpečením publicity v rámci tvorby webovej stránky a e-shopu 
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 
Mária Opavská, VEGA, Vajanského 614/18, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 
 

Položka Počet/jednotka Jednotková 
cena bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena spolu 
s DPH 

Tvorba webovej stránky + QR kódy 
+ tvorba e-shopu 

1/celok.    

Cena za celý predmet zákazky 
spolu: 

    

 
*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu vrátane všetkých nákladov a upozorní verejného obstarávateľa na to, že nie je 
platcom DPH. 

 

 

Názov uchádzača: 
 
 
Sídlo uchádzača: 
 
 
Štatutárny zástupca uchádzača: 
 
 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 

Obchodné meno: 

Adresa spoločnosti: 

IČO: 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a nie som v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného obstarávania. 

 

 

 

V ....................................... dňa............... 

  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
 



 

 
 
 

PRÍLOHA Č. 3: ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Predložením cenovej ponuky na predmet obstarávania dodávateľ vyhlasuje, že ním 
predložená cenová ponuka spĺňa minimálne parametre uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy. 
 

Predmet zákazky 
Služby súvisiace so zabezpečením publicity v rámci tvorby webovej 
stránky 
P. 
č. Názov položky Špecifikácia 

1. 
 

Tvorba webovej stránky + QR 
kódy 
+ tvorba e-shopu 

Grafický	návrh	
Na	mieru	podľa	grafickej	predlohy	
Hlavička	e-shopu	s	logom		
Bočný	pravý	a	ľavý	panel		
Stredný	slider	–	banner	
Zobrazenie	 8	 -	 12	 nových	 produktov	 na	 hlavnej	
stránke	
Päta	e-shopu	s	podmienky	nákupu	
Prihlásenie	a	registrácia	nad	hlavičkou	
Požiadavky	funkcií	a	vlastností	e-shopu	
Hromadné	spracovanie	objednávok	
Prepojenie	s	účtovným	programom	MRP	
Automatická	aktualizácia	skladových	zásob	s	MRP	
Automatická	generácia	faktúr		s	MRP	
Notifikácie	emailom	a	cez	SMS	
Vernostný	program	pre	zákazníkov	
Veľkoobchodný	nákup	
SEO	nastavenie,	SEO	optimalizácia	
Mailing	list,	Export	do	PDF	
Diskusie	a	recenzie	k	produktom	
Hodnotenia	produktov	
Varianty	a	vlastnosti	produktov	
Porovnávanie	produktov	
Platobné	systémy	cez	Tatrapay,	VUB...	
Vlastná	administrácia	e-shopu	
Štatistiky	predaja		
QR	kódy	produktov	
Administrácia	e-shopu	
Nastavenie	platobných	systémov	a	možností	
Nastavenie	dopravy	a	možností	doručenia	

 
 


