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Výzva na predloženie ponuky 

 
PROROZVOJ, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto 

 
 
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

PROROZVOJ, s. r. o., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky  

„Vytvorenie a nasadenie online webovej aplikácie OPATRIO” 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:  PROROZVOJ, s. r. o. 

Sídlo:      Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava  

Štatutárny zástupca:     Martin Gregor 

IČO:     50 451 022 

DIČ:             2120364334 

Tel.:             +421 948 996 993 

E-mail:         gregor.prorozvoj@gmail.com 

Internetová stránka:   https://www.prorozvoj.eu/ 
Bankové spojenie:   Fio banka, a.s. 

Číslo účtu.:    SK87 8330 0000 0026 0215 7872  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava 
 alebo elektronicky (e-mailom):    
 szabo.prorozvoj@gmail.com 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Tomáš Szabo 

4. Predmet obstarávania: 
 
Predmetom zákazky je rámcová zmluva o poskytnutí služieb pre vytvorenie a nasadenie online 
webovej aplikácie OPATRIO vrátane nástrojov na manažment obsahu (“Content Management 
System, ďalej len CMS”).  

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Rámcová zmluva.  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Účelom predmetu zákazky je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorej využívanie podporí zvýšenie 
kvality života seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým je poskytovaná domáca 
opatrovateľská služba podľa § 41 podľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Aplikácia bude predstavovať IT systém na riadenie domácej 
opatrovateľskej služby určený pre verejných, ako aj neverejných poskytovateľov domácej 
opatrovateľskej služby, vrátane zamestnaných opatrovateľov na jednej strane a na strane 
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druhej pre samotných klientov domácej opatrovateľskej služby, resp. ich rodinných príslušníkov 
a opatrovníkov.  

Predmet zakázky tvorí komplexná dodávka služieb pre vytvorenie a nasadenie online webovej 
aplikácie: 

 

I. Spracovanie technických požiadaviek: 

 
a)  Vypracovanie technických požiadaviek riešenia na základe poskytnutých biznis 

požiadaviek a takzvaných “wireframov” – návrhu postupnosti jednotlivých obrazoviek 
webovej aplikácie a jej podstránok, ako aj rozloženia jednotlivých komponentov. Cieľom 
je implementovať modulárny a otvorený systém pre správu webového obsahu. 

Technické požiadavky pre vývoj webovej aplikácie budú zohľadňovať:  

- Súlad s nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov (GDPR - 
General Data Protection Regulation).  

- Súlad so štandardami W3C XHTML2, BlindFriendly - štandardy prístupnosti. 

- Implementované v slovenskom, s možnosťou ďalších jazykových mutácií (anglický 
jazyk). 

- Responzívny web - automaticky sa prispôsobí zariadeniu, na ktorom je zobrazený 
(PC, tablet, smartphone) s možnosťou prepnutia do plnej verzie stránky.  

- SEO optimalizácia a kompatibilita s najpoužívanejšími aktuálnymi webovými 
prehliadačmi (IE - vrátane Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari). 

- Poskytnutie zdrojového kódu a licencie k dodanému dielu na úpravu, kopírovanie, 
rozmnožovanie, rozširovanie s možnosťou udelenia týchto práv na tretiu osobu. 

- Logovanie prístupov do redakčného systému, ako aj do klientskej zóny. 
Vyhľadávanie a filtrovanie nad logmi v rámci dodaného redakčného systému. 

- Editácia navigácie, menu, kategórií a obsahu, nastavenie automatického 
zverejnenia/deaktivácie kategórie/článku/dokumentu. 

- WYSIVYG editor - Vytvorenie a editácia obsahu, textov, vkladanie objektov 
(obrázky, tabuľky), modulov, hypertextových odkazov. 

- Vkladanie/publikovanie/úprava/mazanie a prehrávanie zvukových záznamov 
a videí. 

- Evidencia štatistiky, počet prístupov, zobrazení konkrétnych stránok (napr. s 
využitím Google analytics). 

- Zabezpečenie automatického presmerovania používateľov na šifrovanú 
komunikáciu (HTTPS protokol). 

- Dodávka min. 3 modulov: Modul „Karty - karta klienta a karta opatrovateľa“, 
„Analytický modul“ (uskutočňujúci jednoduché analytické operácie z údajov z kariet 
klienta a opatrovateľa) a „Komunikačný modul“ pre typy užívateľov: poskytovateľ 
služby, zamestnanec-opatrovateľ, klient-rodinný príslušník a admin; v zmysle 
špecifikácie.  

- Možnosť správy všetkého obsahu (statického aj dynamického), štruktúry menu, 
šablón, obsahu, modulov a dizajnu objednávateľom. 

- Vkladanie údajov, prípadne import údajov vrátane mapových podkladov a 
matematické operácie s nimi. Možnosť zverejňovať údaje v štruktúr. podobe vrátane 
grafov, ktoré bude možné následne exportovať, generovať a zasielať súbory 
v rôznych formátoch (tvorba prehľadov). 

- Možnosť filtrovania a vyhľadávania na základe definovaných parametrov.  

- Mapa stránok. 
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- Dôraz na prehľadnosť a intuitívne ovládanie (tzv. UX oriented design) 2. Využitie 
agilných metodík pri vývoji, čo zabezpečí odovzdávanie jednotlivých častí aplikácie 
v pravidelných intervaloch. 

- Extenzívne A/B testovanie v prípade zmeny alebo pridania nových funkcionalít a 
získavanie poznatkov na základe interakcií používateľov s aplikáciou. 

 

b) Spolupráca s grafickým dizajnérom pri návrhu a implementácii dizajnu webovej 
aplikácie 

 

II. Poskytnutie programátorských služieb: 

 
a)  Implementácia a nasadenie webovej aplikácie podľa technických požiadaviek a 

grafického návrhu vytvorených v odseku I.  

 
b)  Implementácia CMS v slovenskom alebo anglickom jazyku 
 
 

Všetky služby a výstupy poskytnuté v rámci tejto zákazky budú použité v projekte „OPATRIO: 
Web-based application for home care service management“, kód projektu: BIN 
SGS01_2020_005, financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  49 856 Eur bez DPH   
 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet 

 72262000-9 - Vývoj softvéru 
 72263000-6 - Implementácia softvéru 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Banskobystrický kraj  

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Rámcová 
zmluva na dobu maximálne 8 mesiacov alebo do vyčerpania finančnej alokácie. 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou Výzvy (Príloha 
č.1-2). 

12. Financovanie predmetu zákazky: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR 

13. Lehota na predloženie ponuky: 31.05.2022 do 18:00 hod. 

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne na uvedenú adresu alebo mailom. 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 
ponúk: najnižšia cena za poskytovanie služby v oblasti predmetu zákazky v Eur bez DPH. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: sú súčasťou Výzvy (Príloha č.1). 

17. Otváranie ponúk: po uplynutí lehoty na predloženie ponúk. 

18. Postup pri otváraní ponúk: prístup verejnosti sa neumožňuje. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2022  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Tomáš Szabo, 
szabo.prorozvoj@gmail.com 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
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a. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 
rozhodujúci deň doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po 

uplynutí lehoty nebudú akceptované. 
b. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením cenovej ponuky znáša 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

c. O výsledku vyhodnotenia ponúk bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať 
elektronicky. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy. 

d. Ak verejný obstarávateľ dodatočne zistí, že vybraný subjekt nie je spôsobilý na výkon 
predmetných služieb, osloví iný subjekt. 

e. Verejný obstarávateľ týmto oznamuje, že nie je povinný podpísať zmluvu so žiadnym 
z oslovených subjektov. 

f. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu podľa bodu č.12 tejto Výzvy. 

V prípade, že toto svoje právo uplatní, upovedomí o tom všetky oslovené subjekty 
bezodkladne. 

g. Implementácia zákazky sa riadi pravidlami implementácie Nórskeho finančného 
mechanizmu 

  
 
S úctou, 
 
 
 
 
 

                  Martin Gregor 
 13.05.2022, Bratislava 

 
 
 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 k Výzve na predloženie ponuky - Doplňujúce informácie k zmluvnému plneniu 

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponuky - Rámcová dohoda na poskytnutie IT služieb (návrh) 


	Predmetom zákazky je rámcová zmluva o poskytnutí služieb pre vytvorenie a nasadenie online webovej aplikácie OPATRIO vrátane nástrojov na manažment obsahu (“Content Management System, ďalej len CMS”). 

