
 

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na „Vytvorenie a prevádzku webovej stránky“  
v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“. 

Podlimitná zákazka  postupom podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1. Identifikácia konečného prijímateľa: 

Názov:  DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie  

Sídlo: Podunajská 24,  821 06  Bratislava 

IČO:  30814081 

DIČ: 2020912 157 

IČ DPH: SK2020912157 

Webová strábka: www.daphne.sk 
Kontaktná osoba:  
Vo veciach administrácie: Jana Dirbáková, tel.: 02 455 240 19, e-mail: dirbakova@daphne.sk 
Vo veciach štruktúry webu: Barbara Immerová,  tel.: 02 455 240 19, e-mail: barbara@daphne.sk 
Vo veciach technických parametrov: Rastislav Lasák, tel. 0948 122 033, e-mail: raslas@daphne.sk 
 

2. Predmet zákazky:  

Vytvorenenie a prevádzka novej webovej stránky www.perlypodunajska.sk. Predmet zákazky zahŕňa: 

 vytvorenie nového webového sídla naplňujúceho cieľ projektu a splňujúcich nasledujúce nižšie 
uvedené požiadavky a podmienky na štruktúru, webdizajn, funkcie a technické riešenie, 

 zabezpečenie prevádzky (zaregistrovanie domény perlypodunajska.sk na naše meno, 
zabezpečenie webhostingu, technickej podpory) na serveroch poskytovateľa na dobu 3,5 roka (do 
konca roku 2016)  

 servis web stránky po dobu 3,5 roka (do konca roku 2016).  
 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť – príloha A (viď dole). 
 

3. Celkové množstvo alebo rozsah: 

Predpokladaná hodnota cenovej ponuky nepresiahne sumu 1 800 Eur s DPH 

4. Spôsob a forma dodania:  

1. Textová časť – bude obsahovať sprievodnú správu s popisom a zdôvodnením návrhu  

2. Grafická časť – bude obsahovať návrh štruktúry a web dizajnu   

pokiaľ nie je určené inak. Návrh a ďalšie dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku Prijímateľa 
alebo v českom jazyku.  

http://www.perlypodunajska.sk/
http://perlypodunajska.sk/


 

5. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 631 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov na  

dodanie predmetu zákazky. 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Konečný prijímateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač nesmie rozdeliť 

predmet zákazky na časti.  

7. Miesto dodania predmetu zákazky: 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava 

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude dodaný do 15. februára 2014. Harmonogram realizácie prác bude upresnený 
v zmluve.  
 

9. Hlavné podmienky financovania: 
Konečný prijímateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok ani zálohovú platbu. Platba sa 

bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo 

dňa jej doručenia.  

10. Podmienky účasti uchádzačov: 
Predloženie kópie dokladu o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť (výpis z obchodného registra alebo 

výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať).  

Dokladovanie dvoch príkladov uchádzačom realizovaných webových stránok (uvedenie platnej url adresy).  

11. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Konečný  prijímateľ žiada cenovú ponuku zaslať poštou alebo priniesť osobne  do 31.8.2013    
na adresu: 
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie   
Podunajská 24 
821 06 Bratislava  
 
Rozhodujúci je dátum podacej poštovej pečiatky alebo dátum prebratia obálky pracovníkom DAPHNE. 

Na obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť: Webová stránka perlypodunajska – cenová ponuka – 
neotvárať. 

 
12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:  

1. Štruktúra stránky  
2. Web dizajn 
3. Funkčnosť, efektívnosť a prehľadnosť stránky  
4. Vhodný výber redakčného systému  
5. Najnižšia celková cena v EUR  s DPH 
 



 

13. Spôsob určenia ceny: 
Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v eurách  a 
stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
 

Návrh na plnenie kritéria:  

 

P.č

. 
Predmet zákazky 

Celkové 
množstvo 

(ks) 

 
Celková cena v 

EUR 
s DPH 

1 Návrh štruktúry   

2 Programovanie   

3 Doména a webhosting   

4 .....   

SPOLU:  

Všetky ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.  

 
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 
-  cenová ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe (súčasťou ktorej bude vyplnená hore uvedená 

tabuľka), ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu,  

- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto 

zákazke s nízkou hodnotou znáša záujemca alebo uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného 

nároku voči konečnému prijímateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk, 

- každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky, bude zaslaný výsledok 

vyhodnotenia ponúk. 

- konečný prijímateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že navrhovaná cena  
za predmet zákazky  presiahne finančný limit uvedený v bode č. 3 na jeho obstaranie. 

 

S pozdravom,  

Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD. 

štatutár  

V Bratislave, dňa 8. 8. 2013 



 

Podrobný opis  predmetu zákazky:  

Príloha A: stránka www.perlypodunajska.sk 

Zadávateľ: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie je mimovládna organizácia zameraná na ochranu 

prírody. Svoje aktivity zameriavame najmä na  nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce 

lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Náplňou našej práce je 

okrem výskumu aj práca s rôznymi záujmovými skupinami, ktoré výrazne ovplyvňujú ochranu prírody 

(samosprávy, poľnohospodári, lesníci, vodohospodári a pod.).  Dôležitou súčasťou našich aktivít je aj 

environmentálna výchova a vzdelávanie detí v oblasti ochrany prírody. 

Viac informácií nájdete na : http://www.daphne.sk/content/organizacia 

 

Projekt, v rámci ktorého sa webová stránka realizuje:  Obnova endemických panónskych slanísk 

a piesočných dún na južnom Slovensku.  

Viac informácií nájdete na: http://www.daphne.sk/content/projektove-podstranky 

Projekt nemá v tejto chvíli jednotný vizuálny štýl.  

Doména a webhosting:  Od dodávateľa požadujeme zaregistrovanie domény perlypodunajska.sk na naše 
meno, a zabezpečenie webhostingu ako aj technickej podpory na serveroch poskytovateľa na dobu 3,5 roka 
(do konca roku 2016). 
 
Hlavná cieľová skupina web stránky:  Široká verejnosť, pedagógovia, poľnohospodári. 

Cieľ, opis a účel webovej stránky: Informovať cieľové skupiny o výnimočných prírodných hodnotách 

Podunajska, ktorými sú vzácne spoločenstvá slanísk a pieskov. Web bude mať hlavne informačný charakter, 

a bude upozorňovať na jedinečnosť, zaujímavosť, ohrozenosť, spôsoby ochrany týchto spoločenstiev, 

upozorní na zaujímavé lokality, i aktivity realizované v súvislosti s týmito vzácnymi spoločenstvami. 

Pedagógom poskytne námety na aktivity, ktoré môžu realizovať s deťmi. 

Koncept a účel webovej stránky: Informačná stránka so základnými funkciami, ktorá bude prezentovať 

informácie (texty, obrázky, videá, mapy, .pdf dokumenty a .ppt prezentácie). 

Charakter stránky: Jednoduchý redakčný  systém s možnosťou tvorby podstránok a  možnosťou zmeny 

obsahu stránok ako aj  možnosťou zobrazenia mapových údajov nad GM API, realizovaný v systéme 

bežiacom na MySQL v PHP a pre Apache web server. 

Štruktúra, funkcie, technické požiadavky a prvky na stránke (povinné): Stránka by mala byť zrozumiteľná 

pre návštevníkov svojim rozhraním a jednoduchou navigáciou. Musí byť prehľadná a usporiadaná tak, aby 

sa v nej užívateľ ľahko orientoval. 

 
Základná predstava zadávateľa týkajúca sa štruktúry webu je znázornená v prílohe  B: 

Slaniska_web_struktura.ppt 

http://www.daphne.sk/content/organizacia
http://daphne.sk/pannonicsk
http://daphne.sk/pannonicsk
http://www.daphne.sk/content/projektove-podstranky
http://www.perlypodunajska.sk/


 

Webová stránka bude obsahovať: 

- Jednoduchú navigáciu na stránke. 

- Viacúrovňové menu 

- Tematické menu 

- Logá partnerov/donorov projektu  

- Názov projektu 

- Mapa stránky  

- Validný kód – aby všetky prehliadače zobrazovali web stránku správne 

- On-page optimalizáciu – aby bol web google friendly 

- Počítadlo návštevnosti webovej stránky   

- Stránka bude optimalizovaná pre vyhľadávače (Search Engine Optimization, SEO)  

Informácie, ktoré musí obsahovať titulná stránka: Názov webu, titulnú fotografiu, názvy hlavných 

podstránok, názov projektu, logá partnerov, jazykové mutácie, prepojenie na sociálne siete. 

Dizajn stránky / Grafika: Grafický dizajn dodá zadávateľ.  

Texty pre web: Texty bude pripravovať zadávateľ . 

Obrázky / Fotografie: Pri tvorbe webu bude použitý legálny fotomateriál - obrázovú prílohu dodá 

zadávateľ.  

Jazykové mutácie:  Slovenčina, Angličtina, Maďarčina. 

Aktualizácia a správa obsahu:   

- informácie a obsah bude meniť priebežne zadávateľ 

- aktualizácie cez redakčný systém bude zabezpečovať zadávateľ 

- po dokončení tvorby webu máme záujem o pravidelné vyhodnocovanie jeho účinnosti (webové 

analýzy)  

- od dodávateľa požadujeme servis web stránky po dobu 3,5 roka (do konca roku 2016). 

Projekt bude realizovaný v 6 etapách:  
I. Architektúra systému, analýza potrieb a návrh riešenia.  
II. Návrh web dizajnu.  
III. Návrh databázového riešenia, programovanie systému implementácia redakčného systému a 

jeho modulov.  
IV. Skúšobná prevádza. 
V. Riadne spustenie stránky 
VI. Zaškolenie zadávateľa do redakčného systému 
VII. Administrácia systému  


