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ČASŤ A  - POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

 
1. Identifikácia osoby podľa §8 zákona 
2. Predmet verejného obstarávania a postup vo verejnom obstarávaní 
3. Predmet zákazky 
4. Komplexnosť dodania tovarov 
5. Zdroj finančných prostriedkov 
6. Zmluva 
7. Miesto poskytnutia služieb 
8. Lehota poskytnutia služieb 
9. Časový harmonogram obstarávania 
10. Variantné riešenie 
11. Lehota viazanosti ponuky 
12. Náklady na ponuku 

 
Časť II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

 
13. Komunikácia medzi osobou podľa §8 zákona a záujemcami alebo uchádzačmi 
14. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 

sprievodnej dokumentácie  
15. Obhliadka miesta  

 
Časť III. 

Príprava ponuky 

16. Jazyk ponuky 
17. Obsah a forma ponuky 
18. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
19. Zábezpeka 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 

20. Predkladanie ponúk 
21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
22. Doplnenie, zmena a odstúpenie od ponuky  

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
23. Otváranie ponúk 
24. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
26. Vyhodnocovanie ponúk 

Časť VI. 

Uzatvorenie Zmluvy o dielo 

 
27. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk 
28. Uzatvorenie Zmluvy o dielo 
29. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
30. Revízne postupy 
31. Využitie subdodávateľov 
32. Konflikt záujmov 
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Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1/  IDENTIFIKÁCIA OSOBY PODĽA §8 ZÁKONA 

 

Názov: NCC a. s. 
Sídlo: Mýtna 15, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika 
IČO: 31359736 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Starzl - člen predstavenstva 
Tel: +421 905602421 
E-mail: juraj.starzl@ncc.sk 
Web: www.ncc.sk  

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10308 

Zaradenie verejného obstarávateľa podľa zákona:  § 8 ods. 2   
 
NCC a. s. je uvádzaná v týchto súťažných podkladoch aj ako „Osoba podľa §8 zákona“. 
 
Adresa a kontaktné miesto, na ktorom je možné získať ďalšie informácie, doručiť žiadosť o 
vysvetlenie podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v 
súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácií, splnomocnená osoba na úkony vo 
verejnom obstarávaní pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 
 
Názov:   EVO Trade s.r.o. 
Kont. adresa:  Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO :   48067504 
 
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Hulín  
Mobil:                             +421 908 772 640 
E-mail:   vo@evotrade.sk 
 
Úradné hodiny: pracovné dni: Pondelok - Piatok , od 9:00-15:00 hod 
 
2/ PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

2.1 Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) zákazka na poskytnutie služieb s predmetom uvedeným v čl. 3 
(ďalej len „zákazka“).  

2.2 Postupom pre toto verejné obstarávanie je podlimitná zákazka bez využitia elektronického 
trhoviska § 113 a 114 zákona prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk.  

2.3 Číslo právneho predpisu podľa ktorého sa táto súťaž riadi: 
Zákon NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 

2.4 Ak je v ďaľšom texte uvedené číslo paragrafu alebo uvedený “zákon” myslí sa predpis 
uvedený v bode 2.3 ak nie je uvedené inak.  

 

3/ PREDMET ZÁKAZKY  

3.1 Názov zákazky: "Dodávka vývojového prostredia - Framework" 
3.2 Stučný opis: Návrh riešenia, výroba, dodávka, inštalácia a implementácia Vývojové 

prostredie – Framework na podporu vývoja moderných business aplikácií. Dielo sa považuje 
za dodané ak obsahuje všetky požadované výstupy, zákazka sa nedelí na časti. Je potrebné 
dodať sadu objektov a nástrojov na vývoj moderných webových aplikácií - framework. Cieľové 
aplikácie budú prevádzkované na technických prostriedkoch Osoby podľa § 8 zákona. 
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, časť D – Opis 
predmetu zákazky.  

3.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 Hlavný kód CPV: 72000000-5 

Dodatočné kódy CPV: 72200000-7 

http://www.ncc.sk/
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3.4 Podrobné vymedzenie služby je obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch , najmä časť D - 
Opis predmetu zákazky a v Prílohe E1 – Formulár cenovej ponuky a obchodné podmienky sú 
uvedené v prílohe F1 – návrh Zmluvy o dielo zmluvy v týchto súťažných podkladoch. 

 
4/ KOMPLEXNOSŤ DODANIA SLUŽIEB 

4.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predemt zákazky. Zákazka sa nedelí na časti lebo 

predstavuje 1 logický celok. 

 

5/ ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

5.1 Predmet zákazky bude v prípade schválenia žiadosti o NFP spolufinancovaný 
z Operačného programu Výskum a inovácie, číslo výzvy kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 
vo výške 50 % z oprávnených výdavkov projektu a zvyšok z vlastných prostriedkov osoby 
podľa §8 zákona.  

5.2 Platobné podmienky viď v Prílohe F1- Návrh Zmluvy o dielo. 
 

6/ ZMLUVA 

6.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

6.2 Podrobné vymedzenie obchodných podmienok tvorí Časť F – Obchodné podmienky, týchto 
súťažných podkladov a v Prílohe F1- Návrh Zmluvy o dielo, sú vymedzené obchodné 
podmienky osoby podľa §8 zákona. 
 

7/  MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽIEB 

7.1 Miesto poskytnutia služieb: NCC a. s., Mýtna 15, Bratislava 811 07, Slovenská republika. 
NUTS kód: SK010 

 
8/  LEHOTA POSKYTNUTIA SLUŽBY  

8.1  Trvanie zmluvy alebo lehoty poskytnutia služby:  
Lehota poskytnutia služby je max. do 10 mesiacov od zadania zákazky (účinnosti zmluvy) 

 

9/  ČASOVÝ HARMONOGRAM OBSTARÁVANIA 

P.č.    Dátum Čas 

9.1 Obhliadka miesta  Neorganizuje sa  

9.2 

Lehota pre vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania,  v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentáciii, v 

prípade že záujemca požiada o vysvetlenie dostatočne vopred  

bezodkladne, najneskôr 

6 dní pred lehotou na 

predkladanie ponúk 

 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 10.11.2017 12:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” - neverejné 10.11.2017 15:00 

9.5 Otváranie obálok s označením “Kritériá” - verejné 

min. 5 pracovných dní od 

odoslania oznámenia 

uchádzačom 

 

9.6 Posledný deň lehoty viazanosti ponuky 31.12.2018      

 

10/  VARIANTNÉ RIEŠENIE 

10.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
10.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené  

do vyhodnocovania ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

11/ LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
11.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponuky, ktorá je do dátumu 

uvedeného v bode 9.6 Posledný deň lehoty viazanosti ponuky.  
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11.2 Z objektívnych dôvodov môžu byť uchádzači písomne požiadaní o predĺženie lehoty 
viazanosti svojich ponúk. 

 
12/ NÁKLADY NA PONUKU 

12.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca alebo 
uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči osobe podľa § 8 zákona. 

 
Časť II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

 
13/ KOMUNIKÁCIA MEDZI  OSOBOU PODĽA §8 ZÁKONA A ZÁUJEMCAMI ALEBO UCHÁDZAČMI  

13.1 Komunikáciu medzi osobou podľa § 8 zákona na jednej strane a záujemcami alebo 
uchádzačmi na druhej strane v zmysle § 187 ods. 8  zákona určuje osoba podľa §8 zákona 
v slovenskom alebo českom jazyku a písomne poštou, iným doručovateľom, elektronicky 
alebo ich kombináciou, ak v týchto súťažných podkladoch nie je ustanovené inak.  

 
14/ VYSVETLENIE PODMIENOK ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ALEBO INEJ 

SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCIE   
 

14.1 Záujemca môže v prípade potreby písomne požiadať o vysvetlenie požiadaviek v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v súťažných 
podkladoch, v informatívnom dokumente alebo inej sprievodnej dokumentácií (ďalej len 
„vysvetlenie“) u zodpovednej osoby  na adrese:  
EVO Trade s.r.o., Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 
Slovenská republika, Ing. Pavel Hulín,  mobil:  +421 908 772 640, e-mail:  
vo@evotrade.sk  

14.2 Osoba podľa § 8 zákona bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí 
sú jej známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. 

14.3 Osoba podľa § 8 zákona primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk,  ak 
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 14.2 aj napriek tomu, že bolo 
vyžiadané dostatočne vopred alebo 
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu. 

14.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie 
splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal 
dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, osoba 
podľa § 8 zákona nie je povinná predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

 
15/ OBHLIADKA MIESTA 

15.1 Obhliadka miesta sa neorganizuje. 
 

 
 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

16/ JAZYK PONUKY 

16.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku (slovenský jazyk). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 
návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  
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17/ OBSAH A FORMA PONUKY 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť predložená v 1 origináli v samostatnom a uzavretom obale, 
ktorý pozostáva z dvoch samostatných a uzavretých obalov s označením “Ostatné” a “Kritériá” v zmysle 
časti 20/ Predkladanie ponúk týchto súťažných podkladov.  
 

17.1 Časť ponuky označená ako “Ostatné” bude obsahovať ako svoju súčasť nasledovné 
doklady a dokumenty: 

 
17.1.1 Vyplnený „Formulár na predloženie ponuky“ uvedený v Prílohe A1 súť. podkladov. 

Formulár bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača.  
 
             17.1.2 Doklady, dokumenty, iné písomnosti alebo informácie ak sú požadované vo 

výzve na predkladanie ponúk v oddieli III.1) Podmienky účasti.  
 

17.1.3 Technický opis služby – špecifikácia podľa prílohy D1 súťažných podkladov – 
Technický opis služby,  preukazujúce  tech. požiadavky v Časti D – Opis 
predmetu zákazky. Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 
Bude súčasťou kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom. 

 
17.1.4 Návrh Zmluvy o dielo podľa Prílohy F1 týchto súťažných podkladov bez návrhu na 

plnenie kritéria a bez jej uvedených príloh. Dokument bude podpísaný oprávnenou 
osobou za uchádzača. 

 
17.1.5 Vyhlásenie o konflikte záujmov podľa prílohy A2 súťažných podkladov. Dokument 

bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 
 
17.1.6 V prípade, ak na základe dohody o plnomocenstve podpíše ponuku v mene uchádzača 

iná  osoba, tak ponuka uchádzača musí obsahovať ako svoju súčasť aj príslušnú plnú 
moc. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov a jej ponuku podpíše(u) na základe  
dohody o plnomocenstve len niektorý(í)  z jej členov, tak ponuka musí taktiež 
obsahovať aj  príslušnú plnú moc na určeného člena.   

 
17.1.7 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča predložiť vystavenú plnú moc pre jedného 

z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a 
konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.  

 
17.1.8 Ďalej sa odporúča, aby uchádzač v úvode ponuky predložil Zoznam predložených  

dokladov (Obsah), v ktorom uvedie súpis dokumentov predloženej ponuky  a uvedie 
číslo strany, kde sa daný dokument nachádza. Nepredloženie obsahu a čísla strán 
v ponuke nezakladajú dôvod na vylúčenie uchádzača.  

 
17.2  Časť ponuky označená ako “Kritériá” bude obsahovať ako svoju súčasť nasledovné 

doklady a dokumenty: 
17.2.1 Vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritéria“ uvedený v Prílohe C1 súťažných 

podkladov, bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Dokument bude 
podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 

 
 

Uchádzač predkladá doklady predložené v listinnej podobe, ktorými preukazuje splnenie 
podmienok účasti ako aj iné dokumenty v ponuke ako originály alebo úradne osvedčené kópie, 
ak nie je uvedené inak.  
 

17.3 Ponuka uchádzača bude po formálnej stránke spĺňať nasledovné náležitosti: 
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17.3.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to odporúčame buď na písacom 
stroji alebo ako výstup z tlačiarne počítača alebo perom s nezmazateľným 
atramentom a pod.  

17.3.2 Uchádzač predloží jeden exemplár svojej ponuky, ktorý bude mať platnosť originálu.  
17.3.3 Ponuka by mala byť pevne zviazaná a jej všetky strany okrem strán, ktoré nie sú 

popísané textom alebo grafikou, by mali byť očíslované vo vzostupnom poradí 
a odporúča sa aby boli parafované podpisom uchádzača. Odporúča sa hrebeňová 
väzba, poradač, zakladač, termoväzba, prípadne iné vhodné zviazanie také, aby sa 
strany nedali svojvoľne vyberať. 

17.3.4 Požadované doklady, dokumenty, iné písomnosti alebo informácie podľa bodu 17 
by mali byť uvedené v obsahu ponuky s uvedením čísla strany. 

17.3.5 Doklady, dokumenty a iné písomnosti tvoriace obsah ponuky a požadované 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch 
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, 
pokiaľ nie je určené inak. 

17.3.6 Všetky formuláre a čestné vyhlásenia vyhotovené uchádzačom musia byť 
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou v danej veci konať za uchádzača 
s uvedením dňa a miesta podpisu a v súlade so spôsobom podpisovania za 
uchádzača, ktorý je určený v obchodnom registri alebo obdobnej evidencii, prípadne 
splnomocnenou osobou (ak nie je uvedené inak).  

              V prípade, ak sa niektorý údaj požadovaný v niektorom z formulárov na uchádzača 
nevzťahuje, uchádzač pri ňom uvedie výraz „nevzťahuje sa“ alebo „neuplatňuje sa“ 
a odporúča sa stručné zdôvodnenie. 

17.3.7 Uchádzači, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo majú sídlo 
alebo miesto podnikania mimo štátneho územia Slovenskej republiky, pri vypĺňaní 
formulárov súťažných podkladov, použijú na prepočítanie cudzej meny na eurá, ak 
nie je v týchto súťažných podkladoch alebo v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania ustanovené inak, kurz  vyhlásený Európskou centrálnou bankou 
platný ku dňu odoslania oznámenia do vestníka EÚ.      

 
17.4 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk podľa bodu 21.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk  a po uplynutí lehoty 
viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Osoba podľa §8 zákona si ich ponecháva ako 
súčasť dokumentácie z verejného obstarávania. Neplatí, ak došlo  k odstúpeniu od ponuky 
do lehoty na predkladanie ponúk. 

 
17.5 Osoba podľa §8 zákona je v zmysle  § 64 ods. 1 písm. b)  zákona povinná bezodkladne po 

uzatvorení zmluvy alebo zrušení verejného obstarávania zverejniť predložené ponuky v 
profile na ÚVO. Pri zverejňovaní ponúk je povinná zachovať mlčanlivosť o obchodnom 
tajomstve, o informáciách označených ako dôverné a o osobných údajoch, ktoré podliehajú 
ochrane podľa osobitného predpisu . 

 

18/ MENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

18.1 Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov 
a na základe ich obsahu stanoviť navrhovanú zmluvnú cenu. Uchádzačom navrhovaná 
zmluvná cena musí pokryť všetky náklady na dodanie tovaru. Uchádzačom navrhovaná 
zmluvná cena musí byť vyjadrená v eurách. Cena za dodanie tovaru musí byť stanovená 
v súlade s oceneným súpisom položiek vo formulári „Formulár cenovej ponuky“ v Prílohe 
E1 súťažných podkladov a musí byť vyjadrená v eurách. Jednotlivé ceny za položky ako aj 
celková cena budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

18.2 Uchádzač je povinný oceniť súpis položiek výkazu v Prílohe E1 - „Formulár cenovej 
ponuky“ súťažných podkladov a vyjadriť všetky peňažné sumy, ktorých uvedenie sa 
vyžaduje v ponuke uchádzača podľa súťažných podkladov v eurách. 

18.3 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

      18.4  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu  
               uvedie (ak nie je uvedené inak) v zložení: 
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a) cena v eurách bez DPH 
b) sadzba DPH v % a výška DPH v eurách  
c) cena celkom v eurách vrátane DPH. 
Ak nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní a cenu uvádza celkom v EUR. 

 

19/ ZÁBEZPEKA 

19.1 Osoba podľa §8 zákona nevyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpeku. 

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

 
20/ PREDKLADANIE PONÚK   

 

20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Osoba podľa § 
8 zákona  vylúči uchádzača, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov v tom istom 
postupe zadávania zákazky, ktorá predkladá ponuku. 

20.2 Uchádzač predloží ponuku v jednom uzavretom  obale, ktorý bude obsahovať 
osobitne oddelenú a uzavretú časť  ponuky označenú ako “OSTATNÉ” a 
“KRITÉRIA”, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje: 
20.2.1 adresu uvedenú v bode 21.1; 
20.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa sídla alebo 

miesta podnikania uchádzača); 
20.2.3 označenie „Súťaž - neotvárať“,   
20.2.4 označenie heslom súťaže: „Dodávka - Framework “. 

20.3 Obálka “Ostatné” bude obsahovať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a 
iné doklady na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky v zmysle bodu 17.1 a bude 
niesť aj označenie “OSTATNÉ”. Druhá obálka “Kritériá” bude obsahovať doklady v zmysle 
bodu 17.2  a bude niesť aj označenie “KRITÉRIA”.   

 V obálke s označením “OSTATNÉ” by sa nemala objaviť zmluvná cena ani žiadna 
kalkulácia ceny ani akékoľvek iné údaje o návrhoch na plnenie kritérií.  

20.4 Za predloženie ponuky uchádzača sa považuje osobné doručenie ponuky uchádzača na 
kontaktné miesto pre doručenie ponúk v lehote určenej na predkladanie ponúk podľa 
bodu 21.2. alebo doručenie ponuky uchádzača prostredníctvom pošty alebo iného 
prepravcu na adresu uvedenú v bode 21.1 v lehote určenej na predkladanie ponúk podľa 
bodu 21.2.  

20.5 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, ponuka sa 
považuje za predloženú v deň a v čase jej fyzického doručenia  na adrese uvedenej v bode 
21.1. Na ponuky doručené po termíne sa nebude prihliadať a osoba podľa § 8 zákona ich 
vráti uchádzačom neotvorené. 

20.6  Pri osobnom predložení ponuky uchádzačom, vydá osoba podľa § 8 zákona uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

21/  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

           21.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: NCC a. s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, a to 
prostredníctvom pošty alebo iného prepravcu alebo odovzdané osobne na vyššie 
uvedenej adrese. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky osobe podľa §8 zákona. 

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa a v čase uvedenom v bode 9.3 týchto súťažných 
podkladov. 

21.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2 sa vráti 
uchádzačovi neotvorená. 

 
 

22/  DOPLNENIE, ZMENA A ODSTÚPENIE OD PONUKY 

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť alebo zmeniť do uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk uvedenú v bode 21.2 len v súlade s bodom 22.2.   
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22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odstúpením od pôvodnej ponuky podľa 
bodu 22.3 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 a  
na adresu podľa bodu 21.1.  

22.3 Odstúpiť od ponuky možno na základe písomného vyhlásenia uchádzača doručeného na 
adresu osoby podľa § 8 zákona podľa bodu 21.1.  

 
 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
23/ OTVÁRANIE PONÚK 

23.1 Komisia uskutoční otváranie ponúk v čase a na mieste uvedenom v Oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch v Harmonograme VO v riadku 
č. 9.4 na adrese uvedenej v článku 21.1. Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť 
ponúk. 

23.2 Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“ a častí ponúk, 
označených ako „Kritériá“ je osoba podľa §8 zákona povinná zverejniť v profile informáciu 
s uvedením dátumu otvárania príslušných častí ponúk; bez splnenia tejto povinnosti nie je 
možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí 
neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky a časti ponúk, označené ako „Ostatné“. Po 
otvorení častí ponúk, označených ako „Ostatné“ sa vykonajú všetky úkony podľa zákona, 
spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení týchto častí 
ponúk, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení 
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

23.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr v deň, 
nasledujúci po dni 
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 alebo 
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) všetkým 
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej 
ponuky, 
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) 
všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu 
žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu, 
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) všetkým 
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného uchádzača alebo k vylúčeniu 
aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo neboli včas 
doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) až c), 
d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak boli včas doručené aspoň jedny námietky: 
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 osobe podľa §8 zákona, 
2. márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3,  
3. doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní osobe podľa §8 zákona. 

23.4. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 
ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky 
neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako 
„Kritériá“ musí byť aspoň päť pracovných dní. Osoba podľa §8 zákona je povinná umožniť 
účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 
Komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a zverejní obchodné 
mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a 
ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených osobou podľa §8 
zákona na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach ponúk, označených ako 
„Kritériá“ sa nezverejňujú. 

23.5 Termín bude oznámený elektronickou poštou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby v 
ponuke uchádzača v Prílohe A1 – Formulár na predloženie ponuky prípadne poštou. 
Komisia pred otváraním overí neporušenosť časti ponúk označených ako „Kritériá“. 
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23.6 Osoba podľa §8 zákona najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, 
označených ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na 
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto častí 
ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 23.4. 

 

24/ DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA      

24.1 Osoba podľa § 8 zákona je povinná zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených 
ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Na tento účel ak je potrebné 
uchádzač alebo záujemca označí v ponuke, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. 

24.2  Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné 
tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, 
modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len 
cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. 

24.3. Ustanovením odseku 24.1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť 
osoby podľa § 8 zákona oznamovať či zasielať úradu (Úrad pre verejné obstarávanie, ďalej 
len “úrad”) dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce osobe podľa §8 
zákona, a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež 
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 211/2000 Z. z. v 
znení neskorších predpisov.) 

24.4 Osoba podľa § 8 zákona môže hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na 
ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu verejného obstarávania. 

 
25/ VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

25.1 Osoba podľa § 8 zákona posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v 
súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.  

25.2. Osoba podľa § 8 zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti. Ak osoba podľa §8 zákona neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač 
doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do 

 a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje 
prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

 b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, 
ako podľa písmena a). 

25.3 Osoba podľa § 8 zákona písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, 
prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak osoba podľa 
§ 8 zákona neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

25.4 Osoba podľa § 8 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 
 a) nesplnil podmienky účasti, 
 b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti,   
 c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti, 
 d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 
 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 
 f)konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 
 g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo 

záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu 
narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 

 h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 
záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky, 

 i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 
určenej lehote, 

 j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom 
v určenej lehote, 

 k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti 
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej 
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spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa 
určené požiadavky, 

 l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené osobou podľa § 8 zákona 
novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2. 

 
25.5 Osoba podľa § 8 zákona vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie 

hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho 
predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po 
vyjadrení uchádzača; osoba podľa § 8 zákona pred takýmto vylúčením poskytne 
uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že 
jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže.  

25.6 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 25.4 písm. d) až 
g) a odseku 25.5, je oprávnený osobe podľa §8 zákona preukázať, že prijal dostatočné 
opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač 
preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, 
napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou 
spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a 
personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, 
priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. 

25.7 Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený osobe podľa § 8 zákona 
preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 25.6 druhej vety, ak je 
toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike. 

25.8 Osoba podľa § 8 zákona posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 25.6 druhej 
vety predložené uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne 
okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom považuje osoba 
podľa § 8 zákona za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania 

25.9 Uchádzača z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, osoba podľa § 8 zákona nesmie vylúčiť 
z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá 
právna forma. 

25.10 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä 
zoznam  

 a) všetkých uchádzačov, 
 b) vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 
25.11 Osoba podľa § 8 zákona bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že 
 a) bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka 
25.12 Osoba podľa § 8 zákona môže zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

uchádzačov komisiu; na jej zriadenie sa použije § 51. 
 
26/ VYHODNOCOVANIE PONÚK 

26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska 
splnenia požiadaviek osoby podľa § 8 zákona predmet zákazky a v prípade pochybností 
overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak osoba podľa §8 zákona 
vyžadovala od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia 
identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač 
poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie 
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

26.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu tovaru, komisia 
písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 
cenu podstatné.  

26.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, 
ktoré spĺňajú požiadavky osoby podľa §8 zákona na predmet zákazky, mimoriadne nízkou 
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o  

 a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou 
cenou alebo 

 b)10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia. 
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26.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 
26.1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z 
predložených dôkazov. 

26.5 Osoba podľa § 8 zákona vylúči ponuku, ak 
 a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, 
 b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných 

na vypracovanie ponuky, 
 c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 

26.1 do 
 1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila 

dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, 
 2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila 

dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu, 
 d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s 

požiadavkou podľa odseku 26.1, 
 e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu, 
 f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa 
odseku 26.2, 

 g)  uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným 
vplyvom na vyhodnotenie ponúk, 

 h)uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 
26.6 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení 

použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a 
podporujú hospodársku súťaž. 

26.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia 
komisie. Zápisnica obsahuje najmä 

 a) zoznam členov komisie, 
 b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky, 
 c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 
 d) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 
 e) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov 

s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak 
ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, 

 f) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s 
výhradou. 

26.8 Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá osobe podľa §8 zákona. 
26.9 Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania 

ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22 zákona. 
26.10 V procese vyhodnotenia ponúk sa elektronická aukcia nepoužije. 
 
 

Časť VI. 
Uzatvorenie zmluvy o dielo 

 
27/   INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

27.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, osoba 
podľa § 8 zákona je povinná po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom 
mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje 
dostatočný počet uchádzačov. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa 
postupuje primerane podľa prvej vety a druhej vety. Osoba podľa § 8 zákona písomne 
požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v 
lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa 
§ 40. 
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27.2 Osoba podľa § 8 zákona je povinná po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa 
odseku 27.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne 
písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o 
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi 
alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému 
uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného 
uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky 
alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje osoba podľa §8 zákona. 

27.3 Osoba podľa § 8 zákona neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 
poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť 
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži. 

 
 
 
 
28/   UZATVORENIE  ZMLUVY O DIELO 

 
28.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 
28.2 Osoba podľa § 8 zákona môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty 

deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola 
doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa 
§ 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170;  

28.3 Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 3, osoba podľa § 8 zákona 
môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty 
na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené námietky podľa § 
170 ods. 4. 

28.4 Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, osoba podľa § 8 zákona môže uzavrieť zmluvu s 
úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí 
žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b), ak neboli doručené námietky podľa § 170 
ods. 4.  

28.5 Ak osoba podľa § 8 zákona nekonala v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky 
podľa § 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň 
po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3. 

28.6 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 28.2 až 28.5, ak boli doručené námietky, 
osoba podľa §8 zákona môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastane jedna 
z týchto skutočností: 
a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 osobe podľa §8 zákona, 
b)márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3, 
c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní osobe podľa §8 zákona.  

28.7 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť osobe podľa § 8 zákona riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa 
uplynutia lehoty podľa odsekov 28.2 až 28.6, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. 

28.8 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa 
odseku 28.7, osoba podľa § 8 zákona môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí. 

28.9 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne 
osobe podľa  §8 zákona riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť 
uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, osoba 
podľa § 8 zákona môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v 
poradí. 

28.10 Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť osobe podľa § 8 
zákona riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 
pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 
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28.11Osoba podľa § 8 zákona môže v oznámení použitom ako výzva na súťaž (výzva na 
predkladanie ponúk) určiť, že lehota podľa odsekov 28.7, 28.9 a 28.10 je dlhšia ako 10 
pracovných dní. 

28.12Osoba podľa § 8 zákona nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 
predpisu (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 
29/ ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
 

29.1 Osoba podľa §8 zákona zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak 
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona, 
b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo 
§ 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona, 
d) jeho zrušenie nariadil úrad. 

 
29.2 Osoba podľa §8 zákona môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu 
verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od 
osoby podľa §8 zákona požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovala, najmä ak 
sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok 
verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované 
ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená 
len jedna ponuka a osoba podľa §8 zákona nezrušila verejné obstarávanie alebo jeho časť, 
je povinná zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušila. 

29.3 Osoba podľa §8 zákona je povinná bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo 
záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti s uvedením 
dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 
zákazky. 

29.4 Osoba podľa §8 zákona v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či 
zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. 

 
30/ REVÍZNE POSTUPY   

 
Revízne postupy sú: 
a) žiadosť o nápravu podaná osobe podľa §8 zákona pred uzavretím zmluvy, 
b) dohľad nad verejným obstarávaním. 

 
30.1 ŽIADOSŤ O NÁPRAVU 
 

(1) Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo 
mohli byť dotknuté postupom osoby podľa §8 zákona, môže podať žiadosť o nápravu proti 
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, proti podmienkam uvedeným vo výzve na 
predkladanie ponúk, 
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch 
poskytnutých osobou podľa §8 zákona v lehote na predkladanie ponúk. 

(2) Žiadosť o nápravu musí obsahovať 
   a) identifikačné údaje žiadateľa, 

     b) identifikačné údaje osoby podľa §8 zákona, 
   c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje, 
   d) označenie porušenia postupu podľa odseku 1, 
   e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, 
   f) návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu, 
  g) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa. 

(3) Žiadosť o nápravu musí byť v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe doručená 
osoby podľa §8 zákona 
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a)do 10 dní odo dňa uverejnenia 
1.výzvy na predkladanie ponúk podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku, ak ide o podlimitnú 
zákazku bez využitia elektronického trhoviska a ak žiadosť o nápravu smeruje proti 
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk, 
b)do 10 dní odo dňa prevzatia dokumentov podľa odseku 1 písm. b), ak žiadosť o nápravu 
smeruje proti podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch; najneskôr však do 10 dní odo 
dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 
32.2 NÁMIETKY 

 

  (1)Námietky je oprávnený podať 
a) uchádzač, 
b) záujemca, 
c) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom 
kontrolovaného alebo 
d) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému 
poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služieb z Európskej únie. 
 
(2) Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) až g) a na podanie 
námietok orgánom štátnej správy podľa odseku 1. 
 

 (3) Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy podať námietky proti 
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, proti podmienkam uvedeným vo výzve na 
predkladanie ponúk, 
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, alebo v iných dokumentoch poskytnutých 
kontrolovaným v lehote na predkladanie ponúk, 
c) vylúčeniu, 
d) vyhodnoteniu ponúk, 
e) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až d). 
 
(4) Námietky sa podávajú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa osobitného 
predpisu (Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.) a musia byť doručené 
úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa 
a)doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného 
oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 165 ods. 
3 alebo ods. 4, 
b) uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o 
nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil 
povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4, 
c) prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu, 
d) prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak námietky smerujú proti 
vyhodnoteniu ponúk, 
e) vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému 
ako uvedenému v odseku 3 písm. a) až d); to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom 
štátnej správy podľa odseku 1. 
 
(5) Námietky doručené úradu a kontrolovanému musia obsahovať 
a) identifikačné údaje navrhovateľa, 
b) identifikačné údaje kontrolovaného, 
c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú, 
d) označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 3 smerujú, pričom ak podaniu 
námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu, námietky nemôžu ísť nad rámec 
obsahu žiadosti o nápravu, 
e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, 
f) návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 175 ods. 1 alebo ods. 2, 
g)podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa. 
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Osoba podľa §8 zákona poskytla všeobecné informácie o revíznych postupoch relevantné pre 
tento postup zadávania zákazky. Ďalšie informácie k revíznym postupom môže 
záujemca/uchádzač získať  v rámci štvrtej hlavy šiestej časti zákona alebo priamo na Úrade pre 
verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, e-mail: info@uvo.gov.sk 
alebo na www.uvo.gov.sk.  

 
 
 

31/ VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV 
 

31.1 Uchádzač je povinný najneskôr v čase uzavretia zmluvy oznámiť osoba podľa §8 zákona 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobách oprávnených konať za 
subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.  

31.2 Osoba podľa §8 zákona v návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov 
určila: 

 a) povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi 
 b) pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa 

a údaje podľa odseku 31.1 o novom subdodávateľovi 
 

32/ KONFLIKT ZÁUJMOV 
 

32.1 Osoba podľa §8 zákona je povinná zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku 
konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

32.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný 
záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za 
ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. 

32.3 Zainteresovanou osobou je najmä: 
 a) zamestnanec osoby podľa §8 zákona, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii 

verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje osobe podľa §8 zákona podpornú 
činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného 
obstarávania alebo 

 b) osoba s rozhodovacími právomocami osoby podľa §8 zákona, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave 
alebo realizácii. 

32.4 Zainteresovaná osoba oznámi osobe podľa 8 zákona akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu 
k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, 
záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o 
konflikte záujmov dozvie. 

32.5 Osoba podľa §8 zákona je povinná prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia 
konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby 
z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a 
zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. 
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ČASŤ B – PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

VIĎ AJ VESTNÍK ÚVO 
 

„VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK“ 
 
 

 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE 
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ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
III.1) PODMIENKY ÚČASTI 
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo 
obchodných registrov 
 
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia v súlade s §32 ods.1 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani 
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin 
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu, 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne 
uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ preukázať. 
(2)Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri 
mesiace, 
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
(3) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 aj dokladmi v zmysle §32 
ods.4 a 5 zákona. 
(4) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
osobního postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 
písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
(5)Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti aj 
Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie viď v súťažných podkladoch a v §39 
zákona. 
(6) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa §32 zákona aj zápisom v Zozname 
hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§152 a nasl.zákona). Verejný 
obstarávateľ uzná aj rovnocenný zápis/doklad podľa § 152 ods.3 zákona. 
(7) Všetky doklady požadované v tejto časti III.1.1 musia byť predložené ako originály alebo úradne 
osvedčené kópie alebo ako iná forma dokumentu/odpisu s platnosťou originálu. 
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III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie 
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  
Nevyžaduje sa. 
 
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť 
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Zoznam a 
krátky opis kritérií výberu:  
(1) Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje nasledovnými 
dokladmi podľa § 34 ods. 1 písm. a) a g) zákona č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, a to: 
1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov; dokladom je referencia, ak 
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Uvedená podmienka sa 
preukazuje v zmysle minimálnej požadovanej úrovne štandardov uvedenej nižšie. 
1.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi 
alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich 
zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uvedená podmienka sa preukazuje v 
zmysle minimálnej požadovanej úrovne štandardov uvedenej nižšie. 
(2) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické 
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, 
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej 
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a 
ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa 
technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 
(4) Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov 
alebo iných osob podľa § 34 ods. 3. zákona. 
(5) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 
verejným obstarávateľom aj Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie viď v 
súťažných podkladoch a v §39 zákona. 
(6) Na prepočet cudzej meny na EUR sa použije kurz ECB - Európska centrálna banka, platný v deň 
odoslania tejto výzvy na zverejnenie, dátum je uvedený na konci tejto výzvy. 
(7) Ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. 
a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení 
potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. 
(8) Všetky doklady požadované v tejto časti III.1.3 musia byť predložené ako originály alebo úradne 
osvedčené kópie alebo ako iná forma dokumentu/odpisu s platnosťou originálu. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 K § 34 ods. 1 písm. a) zákona požaduje sa predložiť 
zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za 
predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovom finančnom objeme minimálne 
300 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene. 
Ako poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude sa 
akceptovať vývoj a implementáciu softvéru pre internetové/intranetové riešenia a s ním súvisiacu 
dodávku HW a SW infraštruktúry a podporu a údržbu softvéru. 
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Verejný obstarávateľ určil podmienku účasti v 
zmysle § 34 ods.1 písm.a) zákona s cieľom overiť si technickú a odbornú spôsobilosť uchádzačov na 
realizáciu zákazky. Uvedená podmienka účasti je primeraná, nakoľko sa požaduje preukázanie 
poskytnutia služieb obdobného charakteru jako predmet zákazky a požadovaná sumárna hodnota 
služieb nepresahuje predpokladanú hodnotu zákazky. 
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1.2 K § 34 ods. 1 písm. g) zákona sa požadujú údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 
kvalifikácií osob určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na 
vyhodnotenie ponúk. 
Požaduje sa preukázať doklady za min. štyroch (4) Programátorov s požiadavkami: 
a) profesný životopis, z ktorého bude zrejmá prax v odbore rovnakom alebo podobnom ako je predmet 
zákazky (programovanie v IT obore) v dĺžke minimálne 5 rokov, 
b) vzdelanie : min. Vysokoškolské II. stupňa technického zamerania, preukázané dokladom o 
predmetnom vzdelaní 
c) čestné vyhlásenie (môže byť aj v rámci životopisu) každého programátora o tom, že má znalosti 
v oblastiach (ovláda): 
c1) Programovacie jazyky a API: C#, Javascript, C#.Net, HTML5, CSS, LINQ, SQL 
c2) Softvér a technológie: Microsoft, Visual Studio 2015 a novší, Enterprise architekt, TFS, Sharepoint, 
MS SQL Server 
c3) Net Famework, WCF Services, WPF 
d) vyhlásenie programátora, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zákazky. 
Uchádzač predloží za programátorov požadované doklady o dosiahnutom vzdealní ,praxi a iné 
uvedené vyššie jako originály alebo úradne osvedčené kópie. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky: Splnením podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o 
verejnom obstarávaní uchádzač preukáže, že bude mať k dispozícii odborníkov s technickým 
vzdelaním (VŠ II.stupňa) a odbornou praxou alebo kvalifikáciou, potrebnými na úspešné plnenie 
zákazky v oblasti progrmátorských služieb v počte min.4 vzhľadom na objem a zložitosť program. prác 
zákazky. 
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ČASŤ C – KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
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ČASŤ C - KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A  
PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 

písm. c) zákona. 
 

2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena v EUR bez DPH za 
celý predmet zákazky. 
 

3. Pri hodnotení ceny sa pridelí ponuke s najnižšou cenou max. počet bodov 100. Ostatným 
uchádzačom sa počet bodov určí úmerou tak, že najnižšia cena sa vydelí ich navrhovanou 
cenou a vynásobí číslom 100. 
 

4. Úspešným uchádzačom pre jednotlívé časti predmetu zákazky sa stane ten, kto získa 
najvyššie bodové ohodnotenie.  

 
5. Uchádzač predloží v ponuke vyplnenú Prílohu C1 – Návrh na plnenie kritéria. 

 
6. Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie vo svojej ponuke na formulári v Prílohe C1 

„Návrh na plnenie kritérií“ súťažných podkladov ak je platcom DPH ako navrhovaná zmluvná 
cena bez DPH v eurách. 

 
7. Ak nie je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v eurách, 

pričom na skutočnosť, že nie je platcom DPH, výslovne upozorní. 
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ČASŤ D – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
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ČASŤ D – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1. Názov zákazky: "Dodávka vývojového prostredia - Framework" 

 
2. Stručný opis: Návrh riešenia, výroba, dodávka, inštalácia a implementácia Vývojové 
prostredie – Framework na podporu vývoja moderných business aplikácií. Dielo sa považuje 
za dodané ak obsahuje všetky požadované výstupy. Je potrebné dodať sadu objektov a 
nástrojov na vývoj moderných webových aplikácií - framework. Cieľové aplikácie budú 
prevádzkované na technických prostriedkoch verejného obstarávateľa. 
 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný kód CPV: 72000000 

Dodatočné kódy CPV: 72200000 

 
 
4. Druh zákazky: Služby 

 
5. Trvanie zákazky:  10 mesiacov od zadania zákazky (účinnosti zmluvy). 

 
6. Opis predmetu zákazky: 
 
Potrebujeme dodať vývojové prostredie (aplikačný framework) na vývoj moderných aplikácií 
v súlade so súčasnými trendami vrátane hostiteľského prostredia, na ktorom bude možné 
aplikácie jednoduchým spôsobom poskytovať záujemcom o systém. Cieľom je vybudovať 
prostredie, kde bude možné vytvárať aplikácie v priestore internetu (Cloud), ktoré budú 
prevádzkované na centralizovanom prostredí. Užívatelia budú môcť pristupovať k aplikácií 
pomocou internetových prehliadačov z rôznych zariadení (PC, Mac, Tablet, Smartphone ...) 
 
Zadávateľ (NCC a.s. ) požaduje, aby vývojový tím uchádzača pracoval v priestoroch NCC 
a.s..Zadávateľ požaduje podporu v trvaní 3 roky pre časť SW aj HW. 
Zadávateľ (NCC a.s. ) požaduje, aby zdrojové kódy neopustili priestor Zadávateľa a po 
ukončení projektu vlastníctvo zdrojových kódov ostáva výlučne v držaní NCC a.s. s 
možnosťou následnej modifikácie. 
 
Popis predmetu (business pohľad): 
Predmetom výzvy (výberového konania) je aplikačný framework obsahujúci základné entity 
informačného systému ako sú: 

- Užívatelia, ktorý sa budú môcť prihlásiť do aplikácie. Evidencia používateľov vrátane 
definovania práv na prístup k jednotlivým entitám a službám. Užívateľmi môžu byť 
interný zamestnanci ako aj zamestnanci obchodných partnerov. Je potrebné vyriešiť 
overovanie užívateľov (využitie existujúcich sietí je podmienkou – Facebook, Google 
...). 
Interný zamestnanci sú zároveň poskytovateľmi služieb. 

- Obchodní partneri sú dodávatelia alebo odberatelia produktov, ktoré budú jednotlivé 
aplikácie spracovávať. Každý obchodný partner bude mať zoznam užívateľov, ktorý 
bude môcť aplikáciu používať. 
Karta obchodného partnera musí obsahovať všetky potrebné údaje tak ako ich 
vyžaduje slovenská legislatíva.  

- Objednávky - objednávkou sa rozumie objednávka produktu (služba a materiál), ktorú 
poskytuje majiteľ aplikácie. V objednávke je uvedený aj dátum a čas, kedy sa má 
objednávka uskutočniť. 
Súčasťou objednávky je aj realizátor objednávky. Dôležitým atribútom je objednávky 
je stav. 
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- Kalendár je pohľad na objednávky, ktoré sú v systéme evidované. 
- Evidencia služieb, ktoré majiteľ aplikácie poskytuje. 
- Evidencia materiálu, ktoré majiteľ aplikácie vie dodať v rámci poskytovania služby 
- Evidencia úloh, ktoré je potrebné splniť na úspešné ukončenie objednávky. Úlohy je 

možné vytvárať aj nezávisle od objednávok. 
- Evidencia dokumentov (PDF, docx, xlsx, ....), ktoré súvisia s objednávkami, úlohami 

alebo obchodnými partnetmi. 
 
Ďalšie entity je možné pridávať jednoduchým spôsobom pomocou nástroja, ktorý je súčasťou 
frameworku. Business pravidlá je možné nastavovať na všetkých existujúcich entitách. 
Musí obsahovať interface na štátne inštitúcie ako aj interface na štandardné ERP systémy. 
Framework musí byť vyrobený pre prostredie Microsoft .Net. Predmetom dodávky je 
framework vrátane zdrojových kódov a kompletnej vývojárskej dokumentácie a právom úpravy 
frameworku (OpenSource). Súčasťou frameworku musí byť Service Desková aplikácia na 
zadávanie úloh a riešenie defektov a incidentov, ktoré budú nahlasovať budúci užívatelia. 
Súčasťou výzvy je serverová časť vrátane HW na ktorom výsledné aplikácie budú 
prevádzkované. HW bude nadimenzovaný na prevádzkovanie niekoľko 100 aplikácií pre 
rôzne oblasti podnikania. 
 
Technické požiadavky na framework 
Aplikačný framework musí pozostávať z viacerých vrstiev. Každá vrstva frameworku musí byť 
modulárna a škálovateľná horizontálne aj vertikálne. Prvé tri vrstvy musia byť explicitne 
postavené pre Internet Information Server (ďaľej len IIS) a musia poskytovať všetky potrebné 
prvky a entity potrebné pre klientskú časť frameworku. 
 
Framework vrstvy 
Základná vrstva frameworku bude zabezpečovať pripojenie do databázy a získavanie dát z 
databázy. Pripojenie do databázy bude riešené technológiou Microsoft SQL Server Client 
vzhľadom na použitie Microsoft SQL Servera. Táto vrstva bude obsahovať triedy 
databázových entít ktoré “kopírujú” databázu z pohľadu tabuliek, stĺpcov, primárnych kľúčov, 
Uložených procedúr, pohľadov, unikátnych indexov a iné. Dané triedy musíme vedieť 
automaticky generovať podľa databázy avšak v prípade nutnosti môžu byť dopísané a 
upravované manuálne. 
Nadstavbou základnej vrstvy bude trieda doménových objektov ktoré sa môžu líšiť od 
základnej vrstvy-entity. Táto vrstva v podstate rozširuje entitu o možné zoskupovanie 
existujúcich entít do logických celkov ktoré následne budú použité vo vyšších vrstvách. Jej 
súčasťou by malo byť al logické previazanie alias mapovanie entít na doménové objekty resp. 
prístupového rozhrania-interfejsu k tejto vrstve. 
Tento celok by mala uzatvárať architektúra webových služieb. Dané webové služby budú typu 
Request a Response v ktorých sa bude nachádzať implementácia a funkcionalita business 
vrstvy, jej metódy a funkcie. Tieto webservices budú zároveň popisovať aké data si budú 
vymieňať klient a server. 
 
 
Prezentačná vrstva 
Na používanie daného frameworku je potrebné taktiež definovať prezentačnú vrstvu. 
Prezentačná vrstva bude základný nástroj po komplexnú tvoru formulárových aplikácií, 
modulov ktoré budú súčasťou daného frameworku. Ktorá bude napojená prostredníctvom 
protokolu na webové služby uvedené vyššie. 
Táto vrstva by mala implementovať používateľské rozhrania pomocou WPF Windows 
presentation Foundation od firmy Microsoft a návrhového vzoru MVVM. 
 
Prezentačná vrstva frameworku musí zároveň obsahovať objekty – kontrolky – controls ktoré 
musia spĺňať určité špecifiká. 
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Zoznam kontroliek ktoré musí framework obsahovať: 
- Gridovú kontrolku na všeobecné zobrazovanie údajov v stĺcoch a riadkoch. Definíca 
stĺpcov a filtrov pre danú kontrolku bude uložená v databáze a bude možné do filtra pridávať 
nielen štandardné WPF objetky ale aj custom objekty, kontrolky ktoré budú slúžiť na 
filtrovanie. Napríklad custom objektom na filtrovanie bude combobox s viacnásobným 
výberom obsahujúcim dva stĺpce checkbox a textové pole. 
Zobrazené a definované stĺpce bude možné usporiadavať a toto nastavenie ako aj nastavenie 
filtrob bude možné uložiť a pri znovunačítaní sa tieto hodnoty prednastavia. 
Hodnoty z gridovej kontrolkz bude možné exportovať do formátov:  
o Microsoft Excel 
o CSV súbor 
o XML súbor 
o PDF súbor 
o Tlačit tabuľku priamo na tlačiareň 
- Multivýberový combobox – combobox s checkboxami pre viacnásobný výber údajov 
pre klientskú aplikáciu. Combobox bude povoľovať aj nevybrať dané údaje 
- Kontrolka na výber partnera obsahujúca funkciu autocomplete. Vlastnosťou kontrolky 
bude aj typ partnera definovaný podľa číselníka typov partnerov napríklad: 
o zákazník 
o nájomca 
o dodávateľ 
o sprostredkovateľ 
o ručiteľ 
- Kontrolka na výber dátumu, v jej vlastnostiach bude možné zvoliť či bude dátum 
uvedený aj s časom. 
- Kalendárová kontrolka - Užívateľ bude mať prednastavený aktuálny mesiac, prípadne 
možnosť programovo navoliť rozsah zobrazených dní, týždeň dva, mesiac. Pomocou šípiek 
doľava doprava sa bude môcť pohybovať v kalendári. Tiež si bude môcť vybrať možnosť 
zobraziť kalendár podrobnejšie a to po týždni. 
Vizuálny príklad kalendára: 
 
Dané prvky v kalendári bude možné presúvať na iné dni, časy a zároveň tento čas meniť. 
Každý prvok v kalndári bude mocť byť farebne odlíšený a celá táto schéma bude uložená 
v databáze. Taktiež sa bude mocť na prvku v kalendári určiť či je zamknutý al. Nie a tento 
prvok nebude možné „presúvať“ a meniť. 
Na dvojklik v kalendári bude užívateľ mocť vyvolať akciu. Napríklad otvorenie modálneho 
okna. 
 
Všetky tieto kontrolky a objekty by mali mať spoločný formulár do ktorého budú mocť byť 
logicky usporiadané podľa potreby a tento formulár by mal byť generovateľný na základe entít 
z webservisov a jej business vrstvy. Generovaným je myslené automatické vytvorenie 
preddefinovaných formulárov na vytvorenie nového záznamu do business entity ako aj 
editáciu, zmazanie prípadne náhľad. Takto bude zabezpečené jednotné rozhranie a design 
pre formuláre. Vygenerovaný kód formulára bude možné dodatočne meniť a upravovať podľa 
potrieb. 
Dany design a rozhranie by malo byť definované prostredníctvom HTML5 s použitím 
moderných a dostupných technológií ako sú Bootstrap, Javascript, Ajax a pod. 
 
Na základe vyššie uvedených objektov a kontroliek bude možné postaviť business entity ako 
užívatelia, obchodný partneri, objednávky, kalendár, služby, materiál, dokumenty, úlohy a 
service desková aplikácia. 
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Technické požadavky na softvér: 
 

POŽIADAVKY 

ID Požiadavka / Funkcionalita 

BI_1 Predmetom je aplikačný framework obsahujúci základné entity informačného systému 

BI_2 Užívatelia 

Užívatelia, ktorý sa budú môcť prihlásiť do aplikácie. Evidencia používateľov vrátane 
definovania práv na prístup k jednotlivým entitám a službám. Užívateľmi môžu byť interný 
zamestnanci ako aj zamestnanci obchodných partnerov. Je potrebné vyriešiť overovanie 
užívateľov (využitie existujúcich sietí je podmienkou – Facebook, Google ...). 
Interný zamestnanci sú zároveň poskytovateľmi služieb. 

BI_3 Obchodní partneri sú dodávatelia alebo odberatelia produktov, ktoré budú jednotlivé 
aplikácie spracovávať. Každý obchodný partner bude mať zoznam užívateľov, ktorý 
bude môcť aplikáciu používať. 

Karta obchodného partnera musí obsahovať všetky potrebné údaje tak ako ich 

vyžaduje slovenská legislatíva. 

BI_4 Objednávkou sa rozumie objednávka produktu (služba a materiál), ktorú poskytuje majiteľ 
aplikácie. V objednávke je uvedený aj dátum a čas, kedy sa má objednávka uskutočniť. 
Súčasťou objednávky je aj realizátor objednávky. Dôležitým atribútom je objednávky je 
stav. 

BI_5 Kalendár je pohľad na objednávky, ktoré sú v systéme evidované. 

BI_6 Evidencia služieb, ktoré majiteľ aplikácie poskytuje 

BI_7 Evidencia materiálu, ktoré majiteľ aplikácie vie dodať v rámci poskytovania služby 

BI_8 Evidencia úloh, ktoré je potrebné splniť na úspešné ukončenie objednávky. Úlohy je 

možné vytvárať aj nezávisle od objednávok. 

BI_9 Evidencia dokumentov (PDF, docx, xlsx, ....), ktoré súvisia s objednávkami, úlohami alebo 

obchodnými partnetmi. 

BI_10 Ďalšie entity je možné pridávať jednoduchým spôsobom pomocou nástroja, ktorý je 

súčasťou frameworku. Business pravidlá je možné nastavovať na všetkých existujúcich 

entitách. 

BI_11 Framework musí obsahovať interface na štátne inštitúcie ako aj interface na štandardné 

ERP systémy. 

BI_12 Súčasťou frameworku musí byť Service Deskový modul na zadávanie úloh a riešenie 

defektov a incidentov, ktoré budú nahlasovať budúci užívatelia. 

BI_13 Zabezpečenie a optimalizácia prístupnosti aplikácie pre ľudí s obmedzenými vnemmi: 

- zrakovým - anomálna trichromázia 

- sluchovým 

BI_14 Návrh riešenia a možnosť voľby využita dvojfaktrovej autentifikácie klientom aplikácie v 

súlade so security demands klienta 

BI_15 Možnosť hromadnej notifikácie grupy zamestnancov na základe modifikovateľnej série 

funkčných pravidiel a obmedzení 

BI_16 Vykonanie štandardizovaného testovania aplikačných jednotiek a vytvorenie protokolov z 

testovania 

BI_17 Použitie iba referenčne transparentných a referenčne čistých funkcií v kóde aplikácia 

BI_18 Modul pre zachytávanie všetkých aplikačných chýb na všetkých aplikačných úrovniach. 
Modul musí byť schopný zachytiť neošetrené chyby pričom sa zaznamená číslo riadku a 
call stack. Každá chyba sa bude zasielať cez smtp server na mailovú adresu pre 
vývojárov pre 
včasné riešenie. 
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BI_19 Modul pre generovanie a overovanie licenčných čísiel. Softvér bude pre inštaláciu 
zabezpečený licenčným kľúčom, ktorý bude vydaný pre jeden počítač. Tento licenčný 
kľuč je viazaný na konkrétny počítač tak, že pri overení softvéru sa na server odošlú 
identifikačné čísla HW ako CPU, GPU, ram, základná doska, HDD z ktorých sa vyskladá 
unikátny hash, ktorý sa následne spáruje s vydaným licenným číslom. Zároveň musí byť 
v prápade výmeny HW možné licenčný kľúč prepárovať. Samozrejmosťou je, že softvér 
bez online overenia nie 
je možné používať a musi byť proti použitiu zabezpečený. 

  

F_1 Modulárna architektúra - riešenie musí byť stavané z funkčne separátnych modulov, úlohy 

vykonávané jednotlivými komponentmi musia byť jednoznačne odlíšené. Popíšte ako 

budete riešit jednotlivé moduly, entity 

F_2 Trojvrstvová štandarná separovaná architektúra (prezentačná vrstva, business 
logika/orchestračná vrstva, DB). F/E musí byť v maximálnej miere odseparovaný od B/E 
systémov, komunikačná vrstva medzi F/E a B/E je transparentná. Popíste jednotlivé vrstvy 
a 
ich funkčné pokrytie. 

F_3 Aplikačný kód na strane klienta musí byť na minimálnej úrovni t.j. je potrebné použiť 

technológiu tenkého klienta. Popíšte spôsob realizácie požiadavky. 

F_4 Framework musí podporovať koncept centralizovaných dát a transakčného spracovania. 

Popíšte spôsob realizácie požiadavky. 

F_5 Musí existovať detailná dokumentácia k logickému a fyzickému dátovému modelu a k 

aplikačným rozhraniam (API). 

F_6 Technická architektúra riešenia musí zohľadňovať požiadavku na vyskoú dostupnosť a 

24x7 prevádzku, popripade nastavit architektekturu ktora splan poziadavky SLA. 

F_7 Framework musí podporovať rozširovanie výkonnosti formou horizontálneho a 

vertikálneho 

škálovania infraštruktúry. 

F_8 Riešenie musí umožňovať komunikáciu s ostatnými aplikáciami cez uniformné štandardné 

interface-y (preferovany SOAP protocol). 

F_9 Popíšte či Vaše riešenie bude využívať nejaké proprietárne technológie 

F_10 TCP/IP protokol musí byť podporovaný ako primárny komunikačný protokol. Uveďte 

taktiež kompletný zoznam použitých komunikačných protokolov 

F_11 Funkčné objekty pre GUI musí podporovať personalizáciu na úrovni role/užívateľa (napr. 
uloženie vyhľadávacích filtrov, uloženie vyhľadávacích šablón so zachovaním viditeľnosti a 
poradia stĺpcov, a pod.) 

F_12 GUI musí byť lokalizované do voliteľne nastaviteľných jazykov k tomu spravený nástroj na 
zadávanie jazykov a editáciu slovníka pre daľší vývoj, musí vedieť umožnovať nastaviť 

regionálne nastavenia (formát čísiel, dátumov atď) 

F_13 User Guide Help - GUI by mala obsahovať User Guide Help funkcionality ako efektívny 
nástroj pre rýchle riešenie problémov. Help by mal byť kontext-senzitívny a mal by 
obsahovať podporu pre najčastejšie problémy aplikácie/workflow (nemal by byť kópiou 

užívateľskej dokumentácie) 

F_14 Zvýraznenie povinných polí - všetky polia, ktoré sú povinné na vyplnenie užívateľom v GUI 
na základe príslušného business procesu/workflow by mali byť zvýraznené (farebne, 
hviezdičkou a pod.) a mali by byť v blízkosti k sebe na GUI. 

F_15 Riešenie by malo podporovať slovníkové a číselníkové mechanizmy s podporou lokálneho 

cache-ovania s cieľom minimalizácie záťaže prenášanej na B/E systémy. 

F_18 Framework musí zabezpečuovať pripojenie do DB a získavanie dát z DB. Pripojenie do 
databázy bude riešené technológiou Microsoft SQL Server Client. Obsahovať bude 
triedy databázových entít ktoré “kopírujú” databázu z pohľadu tabuliek, stĺpcov, 
primárnych kľúčov, storovaných procedúr, pohľadov, unikátnych indexov a iné. Dané 
triedy budú generované prostredníctvom Entity Framework Power Tools prípadne môžu 
byť dopísané 
manuálne. 
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F_19 Framebowk musí obsahuovať mapovanie entít na doménové objekty. Ďalej obsahuje 
konfiguráciu mapera a automappera a kontextovú triedu pre prístup do databázy. 
Väčšina tried a obsahu je generovaná pomocou Entity Framework Power tools. 
ModuleRepository 

písaná ručné a obsahuje implementáciu interfejsu ImoduleRepository, ktorý definuje 

metódy a funkcie pre prístup ku dátam z DB. 

F_20 Framework musi umožnovsť editáciu prostrednícvtom Entitz Framework Power tools 

F_21 Framework musí obsahovať implementáciu interfejsov ktorý bude definovať metódy a 

funkcie pre prístup k dátam z DB 

F_22 Framework musií obsahovať logickú webservices vrstvu 

F_23 Framework musí implementovatt WCF služby Request a Response s napojením na 

databázové entity prostredníctvom interfejsov 

F_24 Bude potrebná podpora podľa návhového vzoru MVVM 

F_25 Zoznam kontroliek ktoré musí framework obsahovať: 

- Gridovú kontrolku na všeobecné zobrazovanie údajov v stĺcoch a riadkoch. Definíca 
stĺpcov a filtrov pre danú kontrolku bude uložená v databáze a bude možné do filtra 
pridávať nielen štandardné WPF objetky ale aj custom objekty, kontrolky ktoré budú 
slúžiť na filtrovanie. Napríklad custom objektom na filtrovanie bude combobox s 
viacnásobným výberom obsahujúcim dva stĺpce checkbox a textové pole. 
Zobrazené a definované stĺpce bude možné usporiadavať a toto nastavenie ako aj 
nastavenie filtrob bude možné uložiť a pri znovunačítaní sa tieto hodnoty prednastavia. 
Hodnoty z gridovej kontrolkz bude možné exportovať do 
formátov: o  Microsoft Excel 

o CSV súbor 

o XML súbor 

o PDF súbor 

o Tlačit tabuľku priamo na tlačiareň 

- Multivýberový combobox – combobox s checkboxami pre viacnásobný výber údajov 
pre klientskú aplikáciu. Combobox bude povoľovať aj nevybrať dané údaje 

- Kontrolka na výber partnera obsahujúca funkciu autocomplete. Vlastnosťou kontrolky 
bude aj typ partnera definovaný podľa číselníka typov partnerov napríklad: 
o zákazník 

o nájomca 

o dodávateľ 

o sprostredkovateľ 

o ručiteľ 

Kontrolka na výber dátumu, v jej vlastnostiach bude možné zvoliť či bude dátum uvedený 

aj s časom. 

F_26 Kalendárová kontrolka - Užívateľ bude mať prednastavený aktuálny mesiac, prípadne 
možnosť programovo navoliť rozsah zobrazených dní, týždeň dva, mesiac. Pomocou 
šípiek doľava doprava sa bude môcť pohybovať v kalendári. Tiež si bude môcť vybrať 
možnosť zobraziť kalendár podrobnejšie a to po týždni. 

Dané prvky v kalendári bude možné presúvať na iné dni, časy a zároveň tento čas 
meniť. Každý prvok v kalndári bude mocť byť farebne odlíšený a celá táto schéma bude 
uložená v databáze. Taktiež sa bude mocť na prvku v kalendári určiť či je zamknutý al. 
Nie a tento prvok nebude možné „presúvať“ a meniť. 

Na dvojklik v kalendári bude užívateľ mocť vyvlať akciu. Napríklad otvorenie modálneho 

okna. 

F_27 Je potrebné popísať navrhované riešenie prostredníctvom UML 

 Software 

SW_1 Popíšte technickú architektúru riešenia, uveďte platformy navrhovaného riešenia na 
implementáciu a doporučované platformy na implementáciu. V prípade viacerých 
platforiem uveďte na akých nódoch si predstavujete ako bude bežať každá z platforiem 
frameworku. 
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SW_2 Potrebná podpora štandardných directory services (LDAP, JNDI, AD) 

SW_3 Bude riešenie obsahovať nejake open source komponenty? 

 Architektonické požiadavky na dátovú vrstvu 

ARCH_1 Riešenie frameworku musí umožniť customizáciu a rozširovanie dátovej 

vrstvy. Popíšte možnosti a model customizácie vami navrhovaného riešenia. 

ARCH_2 Dátovy vrstva riešenia musí byť zdokumentovaná. Požaduje sa logický aj fyzický dátový 

model aj s jeho detailným popisom, ako aj popis komponentov 

implementovaných v servisnej vrstvy (procedury, triggre, sekvencery, job 

schdulery, atd). 

ARCH_3 Dátový model musí umožniť jednoznačnú identifikáciu dátových entít v ich normalizovanej 

podobe. 

ARCH_4 Dátový model musí umožniť historizáciu a archiváciu dát podľa konfiguračne 
nastaviteľných retenčných pravidiel. 

Popíšte spôsob historizácie a archivácie dát na úrovni jednotlivých dátových entít a 

celkového modelu. 

ARCH_5 Popíšte akým spôsobom bude zabezpečená referenčná integrita dát, ktoré Vami 

ponúkané riešenie frameworku spracováva a uchováva 

 Bezpečnosť 

SEC_1 Popíšte autentifikačný mechanizmus Vami navrhovaného riešenia 

SEC_2 Popíšte autorizačný mechanizmus Vami navrhovaného riešenia 

SEC_3 Framework musí podporovať Single Sign On s MS Windows doménou 

SEC_4 Nutná podpora silných hesiel 

SEC_5 Popíšte spôsob zabezpečenia transakcíi vo Vami navrhovanom riešení 

SEC_6 Navrhujete podporované zabezpečenie na úrovni dát, alebo správ (napríklad WS-Security) 

SEC_7 Podpora technológií AD, LDAP, DB pre autentifikáciu a autorizáciu 

SEC_8 Integrácia na Identity and Access Management banky (CESMAN, CAS, OIM, AD) 

SEC_9 Možnosť zakázať preddefinované účty nevyžadujúce autentifikáciu (napr. Guest) 

SEC_10 Možnosť zmeniť mená a heslá preddefinovaných účtov 

SEC_11 Heslá alebo aj iné tajné zložky pre autentifikáciu budú musieť byť chránené silnou 

kryptografiou pri ukladaní ako aj pri prenose SHA2, EC (elipticke krivky), hasovacie 

funkcie (Keccak) 

SEC_12 Chyba o prihlásení nesmie napovedať, ktorý prvok je nesprávny (meno, heslo, token, 

odpoveď) 

SEC_13 Systém má podporovať okamžité zablokovanie používateľského konta, napríklad pri 

prekročení limitu neúspešných prihlásení. 

SEC_14 Po úspešnom prihlásení má systém podporovať možnosť zobrazenia 

- času, dátumu a miesta posledného úspešného prihlásenia, 

- času a dátumu neúspešných pokusov o prihlásenie, ktoré predchádzali 

aktuálnemu úspešnému prihláseniu. 

SEC_15 Pred tým ako je používateľovi alebo inej entite umožnené vykonať požadovanú operáciu 

alebo pristúpiť k požadovaným dátam, musia byť úspešne ukončené kroky 

autentizácie a autorizácie v uvedenom poradí. 

SEC_16 Systém alebo aplikácia musí mať vhodný riadiaci mechanizmus na autentifikáciu a 
autorizáciu, aby sa dal vhodne nastaviť prístupový profil. 

 

Popíšte riadiaci mechanizmus pre autentifikáciu a autorizáciu, ktorý je uplatnený v riešení. 

SEC_17 Identity používateľa bude vedieť prechádzať cez všetky vrstvy frameworku (FE, ML, BE) 

nepopierateľným spôsobom (HMAC, digitálny podpis) 
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SEC_18 Propagácia jednoznačného identifikátora flow_ID (unikátny pre každý request používateľa) 

cez všetky vrstvy (FE, ML, BE) nepopierateľným spôsobom (HMAC, digitály podpis) 

SEC_19 Framework musí umožniť RBAC (riadenie prístupu na základe rolí). 

SEC_20 Komponenty ( služby) budú musieť vedieť bežať alebo sa autentifikovať pod 
používateľom/účtom s minimálnymi oprávneniami, teda len takými, ktoré sú potrebné pre 
plnenie ich funkcie. Napr. IIS webservice v režime normálneho používania nepotrebuje 

prístup na databázu db_owner. 

SEC_21 Opätovná autorizácia sa musí vyžadovať pred každou individuálnou  operáciou, pričom je 

možné použiť caching oprávnení. 

SEC_22 Opätovná autorizácia a autentifikácia sa musí vyžadovať po vypršaní vymedzenej doby. 

SEC_23 Aplikácie, služby a databáza majú byť navrhnuté, štruktúrované a implementované tak, 
aby mohli byť vytvorené používateľské prístupové profily umožňujúce odlíšenie a 
oddelenie 

operácií (read, insert, delete, edit) a rôzne stupne klasifikácie (Prísne citlivé a 

citlivé a ostatné) 

SEC_24 Uplatňujúc level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 1 - interné) vyhovieť 
relevantným požiadavkám a vypracovať stručnú dokumentáciu (odpoveď a spôsob 
naplnenia požiadavky s prípadnou referenciou na dokumentáciu) podľa častí: 

- V2: Authentication Verification Requirements 

- V3: Session Management Verification Requirements 

- V4: Access Control Verification Requirements 

aktuálnej verzie štandardu OWASP Application Security Verification 
URL: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_St 
andard_Project#tab=Downloads 

SEC_25 Pre aplikácie, služby a systémy sú v logoch zaznamenávané minimálne nasledovné 

udalosti: 

- spustenie a vypnutie 

- nekorektné ukončenie činnosti 

- úspešné a neúspešné prihlásenie a prístup 

- spustenie a vypnutie funkcií logovania 

- spustenie a zastavenie súčastí 

- vymazanie a modifikácia programových a konfiguračných súborov 

SEC_26 O udalostiach sa zaznamenávajú minimálne nasledovné údaje: 

- meno a jednoznačný identifikátor udalosti 

- dátum a čas začiatku (a konca) udalosti 

- jednoznačný identifikátor a meno pre zdrojový systém/aplikáciu/službu 

- jednoznačný identifikátor účtu používateľa, pod ktorým udalosť nastala 

SEC_27 Zaznamenávanie chýb súvisiacich s neočakávaným alebo nesprávnym vstupom (napr. 

neočakávaný vstup z dropdown listu, nesprávny formát vstupného reťazca). 

SEC_28 Prístupové oprávnenia nad súbormi logov sú reštriktívne tak, aby do nich mohol do nich 
zapisovať len vlastniaci komponent (aplikácia, systém, služba), a aby mohli byť čítané len 
administrátorom komponentu, či na to určeným komponentom pre účely centralizovaného 
zberu logov a udalostí. 

SEC_29 Integrita log a audit záznamov musí byť chránená (napr. HMAC alebo PKI digitálnym 
podpisom) 

 
Popíšte ako je chránená Integrita log a audit záznamov 

SEC_30 Podpora štandardných formátov exportu log súborov. 

 

Popíšte aké riešenie poskytuje možnosti pre aplikáciu, službu, systém. 
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SEC_31 Podpora Syslog 

SEC_32 Čas všetkých systémov musí byť zosynchronizovaný podľa rovnakého zdroja času 

banky tak, aby boli logy a audit záznamy zarovnané podľa jedného zdroja času. 

SEC_33 Riešenie má byť integrované so SIEM banky na systémovej ako aj aplikačnej a 

databázovej vrstve. 

SEC_34 Žiadna Exception či chyba nesmie byť neošetrená 

SEC_35 Žiadna Exception či informácia o chybe nesmie doraziť na end-usera. Na end-usera môže 

doraziť len generická hláška o chybe bez detailov a informácií o jej povahe 

SEC_36 Systémové, aplikačné a databázové logy majú byť cetrálne zbierané v dostatočne 
krátkych intervaloch (online, alebo max do 1h) a uchovávané týmto riešením a na to 
dedikovaným 

systémom, alebo bankou na to určeným systémom. 

SEC_37 Všetky log súbory majú byť pomenované a klasifikované s určením retenčnej periody pre 

lokálne a centrálne úložiská. 

SEC_38 Uplatňujúc level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 1 - interné) vyhovieť 
relevantným požiadavkám a vypracovať stručnú dokumentáciu (odpoveď a spôsob 
naplnenia požiadavky s prípadnou referenciou na dokumentáciu) podľa častí: 

- V8. Error handling and logging 

aktuálnej verzie štandardu OWASP Application Security Verification 
URL: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_

St andard_Project#tab=Downloads 

SEC_39 Je požadovaná viacvrstvová architektúra definujúca FE, ML a BE vrstvy, ako aj dátové a 
manažment toky, ktorá je oddelená: 

1. Sieť: VLAN, avšak kritické a prísne citlivé systémy  je potrebné oddeliť fyzicky LAN 

2. Klient – Server architektúra: citlivé by mali byť oddelené FE a ML (Mandatory) 
minimálne na úrovni vizualizácie (iný guest v rámci HV), avšak BE má byť dodelený 
minimálne na úrovni HV (iný HV - Hypervisor) , oddelenie prísne citlivé od ostaných 
na úrovni HV a oddeliť aj FE, ML aj BE na úrovni HV. Toto má byť zohľadnené 
všetkými 

firewallmi. 

SEC_40 Spracovávanie a ukladanie dát pre rôzne agendy má byť oddelené minimálne na logickej 

úrovni (pre citlivé) a na virtualizačnej úrovni (prísne citlivé) cez všetky vrstvy 

SEC_41 Všetky aplikácie, služby, systémy, servery, sieťové prvky sú zabezpečené v zmysle 

hardeningu v súlade s relevantnými best practices a medzinárodnými štandardmi. 

SEC_42 Webové aplikácie a služby sú publikované len cez web aplikačný firewall. 

SEC_43 Uplatňujúc level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 1 - interné) vyhovieť 
relevantným požiadavkám a vypracovať stručnú dokumentáciu (odpoveď a spôsob 
naplnenia požiadavky s prípadnou referenciou na dokumentáciu) podľa častí: 

- V1. Architecture, design and threat modelling 

- V15. Business logic 

- V19. Configuration 

aktuálnej verzie štandardu OWASP Application Security Verification 
URL: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_St 

andard_Project#tab=Downloads 

SEC_44 Každý prenos prísne citlivých dát je chránený TLS 1.2 (SSH, VPN) protokolom so 
vzájomnou autentifikáciou (použitím X.509) a na aplikačnej vrstve podpisom a 
šifrovaním silnou kryptografiou. Veľký objem citlivých dát sa považuje za prísne citlivý 
(súbor). 

 

Popíšte ako je to realizované vašim riešením. 
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SEC_45 Prísne citlivé dáta sú chránené pri ukladaní podpisom a šifrovaním silnou kryptografiou 

SEC_46 Citlivé a dáta sa chránia pri prenose cez nedôveryhodné siete šifrovaním silnou 
kryptografiou, TLS 1.2 protokolom alebo SSH. 

SEC_47 Každé spojenie musí byť autentifikované použitím silnej kryptografie, v opačnom 

prípade nie je spojenie akceptované. 

SEC_48 Všetky manažment a autentifikačné toky musia byť šifrované. 

SEC_49 Na vrstve správ (message level) sa môže používať len SOAP web servisy, ktoré sú 

chránené 

šifrovaním a digitálnym podpisom silnou kryptografiou. V prípade, že je nutné použiť iný 

typ správ (napr. JSON), je nutné popísať spôsob zaistenia bezpečnosti na úrovni správ. 

SEC_50 Uplatňujúc level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 1 - interné) vyhovieť 
relevantným požiadavkám a vypracovať stručnú dokumentáciu (odpoveď a spôsob 
naplnenia požiadavky s prípadnou referenciou na dokumentáciu) podľa častí: 

- V9. Data protection 

- V10. Communications 

- V11. HTTP security configuration 

- V18. Web services 

aktuálnej verzie štandardu OWASP Application Security Verification 
URL: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_St 
andard_Project#tab=Downloads 

SEC_51 Má byť zaistená integrita systémov a aplikácií a služieb tak, že sa kontroluje ich integrita 
pri spúšťaní automatizovane (digitálny podpis). 

 
Uveďte akým spôsobom je to v riešení zabezpečené, a pre ktoré komponenty. Uveďte aj 
komponenty, pre ktoré toto nie je zabezpečené. 

 

Uveďte prípadný workaround pre fázu deploymentu, údržby, obnovy. 

SEC_52 Systém má  byť chránený antilmalware riešením, ak je to možné 

SEC_53 Systém musí byť chránený firewallom, a ak možné, tak aj host intrusion prevention 

systémom. 

SEC_54 Aplikácia a služba musí validovať správnosť a platnosť dát na vstupe pred začatím ich 

spracovávania. 

SEC_55 Uplatňujúc level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 1 - interné) vyhovieť 
relevantným požiadavkám a vypracovať stručnú dokumentáciu (odpoveď a spôsob 
naplnenia požiadavky s prípadnou referenciou na dokumentáciu) podľa častí: 

- V5. Malicious input handling 

- V13. Malicious controls 

- V16. File and resources 

aktuálnej verzie štandardu OWASP Application Security 
Verification URL: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_St 
andard_Project#tab=Downloads 

SEC_57 Privátne kľúče, symetrické kľúče, heslá, odpovede sú ukladané šifrovane a je 
zabezpečená minimalizácia rizika ich neoprávneného použitia, podľa vhodnosti je použitý 
HSM. 

 

Popíšte ako je to realizované v rámci vášho riešenia. 

SEC_58 Povolené kryptografické algoritmy majú byť založené na minimálne AES 256 GCM (XTS), 

SHA 256, RSA 2048, Diffie-Hellman 2018, ECDSA 163 
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SEC_59 TLS 1.2 

SEC_60 Password-digest (SHA-256, NONCE 256bit) 

SEC_61 IPSec, IKEv2 

SEC_62 WS-Security Policy 1.2 

SEC_63 RADIUS CHAP alebo EAP (len silné metódy), TACACS+ 

SEC_64 Kerberos 

SEC_65 Uplatňujúc level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 1 - interné) vyhovieť 
relevantným požiadavkám a vypracovať stručnú dokumentáciu (odpoveď a spôsob 
naplnenia požiadavky s prípadnou referenciou na dokumentáciu) podľa častí: 

- V7. Cryptography at rest 

aktuálnej verzie štandardu OWASP Application Security Verification 
URL: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_St 

andard_Project#tab=Downloads 

SEC_67 Uplatňujúc level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 1 - interné) vyhovieť 
relevantným požiadavkám a vypracovať stručnú dokumentáciu (odpoveď a spôsob 
naplnenia požiadavky s prípadnou referenciou na dokumentáciu) podľa častí: 

- V17. Mobile 

aktuálnej verzie štandardu OWASP Application Security Verification 
URL: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_St 

andard_Project#tab=Downloads 

SEC_69 V prípade zaplnenia kapacity pre auditné záznamy, systém túto skutočnosť musí alertovať 
kompetentným osobám dostatočne včas, aby sa zamedzilo možnej strate informácií či 

nesprávnemu fungovaniu systému. 

SEC_70 Systém musí umožniť spustenie definovaných selftestov počas štartu systému a manuálne 

(kontrola dostupnosti komponentov, integrita). 

SEC_71 Aplikácia, služby, systémy a servery musia mať stanovené jasné požiadavky špecifikujúce, 
ktoré objekty a dáta musia byť zálohované, ako často musia byť zálohované, ako dlho 
majú a môžu byť zálohované, ako majú byť uschované a ako spracovávané za účelom 
zabezpečenia 

súladu s biznis požiadavkami a požiadavkami legislatívy a štandardmi. 

SEC_72 Súčasťou dodávky bude komponenta pre efektívneho a štandardného exportovania a 

importovania dát, aplikácie a systémov so zabezpečením dátovej integrity. 

SEC_74 Súčinnosť pri výkone penetračného testu v zmysle balckbox a graybox 

SEC_75 Nálezy z penetračného testovania stupňa critical, high a medium majú byť ihneď 

odstránené a ich odstránenie je podmienkou nasadenia riešenia do produkčnej 

prevádzky 

 Dokumentácia 

Doc_1 Súčasťou dodávky bude RACI matica 
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Doc_2 Bezpečnostná architektúra riešenia popisujúca minimálne: 

- architektúru riešenia 

- dátové, autentifikačné a manažment toky 

- komunikačné protokoly pre vrstvy 4, 5, 6, 7 ISO/OSI, aj s portmi a smermi 

- zóny a vrstvy (public, extranet, intranet, FE ML, BE) 

- autentifikáciu a autorizáciu 

- kryptografický manažment 

- aplikačnú bezpečnosť 

- šírenie identity a identifikátora requestov (flow_ID) 

- architektúru vysokej dostupnosti 

- architektúru zálohovania a obnovy zo zálohy v zmysle disaster recovery 

- integráciu s relevantnými bezpečnostnými funkciami banky 

- architektúru cez všetky relevantné prostredia (ako napr. Dev, T, OSA, PROD) 

Doc_3 Štandardná bezpečnostná dokumentácia pre projekty: 

- Inventár informačných aktív s ich klasifikáciou a kategorizáciou 

- RA: Analýza rizík s cost benefit analýzou 

- RA: Správa z analýzy rizík 

- SCL: Zoznam bezpečnostných opatrení 

- SQAP: Plán zaistenia bezpečnosti 

- STSA: Rozsah a metódy testovania 

- STTS: Scenáre a požiadavky pre bezpečnostné testovanie 

- Plán odstránenia zistených nedostatkov 

- Vyplnený APP_Dotazník 

- Záverečný report z bezpečnostného testovania 

- Návod na obsluhu, administráciu, konfiguráciu, inštaláciu a nasadzovanie 

- Disaster recovery procedúru s reportom z DR testu 

- SLA 

- OLA 

- Návrh (zmeny - ak aplikovateľné) vnútorného predpisu pre bezpečnú prevádzku, 
údržbu a zmenu riešenia vrátane riadenia identít a prístupov 

 
Uchádzač predloží v ponuke vyplnenú Prílohu D1 - Technický opis služby. 

 
7.  Osoba podľa §8 zákona nemôže vylúčiť ponuky, ktoré sú v súlade s §42 ods. 4 písm. a) a b) zákona. 
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ČASŤ E – SPÔSOB URČENIA CENY  
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ČASŤ E  -  SPOSOB URČENIA CENY 
 
1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 

d) cena v eurách bez DPH 

e) sadzba DPH v % a výška DPH v eurách  

f) cena celkom v eurách vrátane DPH. 

3. Cena za tovar musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky  v zmysle požiadaviek podľa 
opisu v časti D – Opis predmetu zákazky v požadovanom  množstve, rozsahu, 
špecifikáciách  a uvedených dodacích podmienkach.  

4. Ceny ponúkané uchádzačom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola 
ponuka osobe podľa §8 zákona podaná. 

5. Osobitné upozornenie:   

Osoba podľa §8 zákona si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré budú prevyšovať 
predpokladanú hodnotu predmetu zákazky, uvedenú v oznámení o vyhlásení ver. 
obstarávania. 
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ČASŤ F - 
OBCHODNÉ PODMIENKY 
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ČASŤ F - OBCHODNÉ PODMIENKY 

 
 

1. Osoba podľa § 8 zákona stanovuje obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v Prílohe 
F1 – Zmluva o dielo v súťažných podkladoch. Tieto obchodné podmienky budú 
v nezmenenom znení súčasťou návrhu zmluvy predloženej uchádzačom.  

 
2. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov každým členom skupiny dodávateľov 
alebo osobou oprávnenou konať za každého člena skupiny dodávateľov. 

 
3. Uchádzač v návrhu zmluvy uvedie obchodné podmienky osoby podľa §8 zákona  bez 

zmien a doplní ustanovenia, ktoré sa vyžadujú a sú vyznačené kurzívou (doplní 
uchádzač) alebo je ponechaný v texte odkaz na  poznámku pod čiarou.  

 
4. Osoba podľa §8 zákona si vyhradzuje právo doplniť, prípadne upraviť aj iné obchodné 

podmienky do návrhu zmluvy počas verejného obstarávania (vysvetlenie/doplnenie 
súťažných podkladov). 
  

5. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom. Neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy 
úspešného uchádzača budú okrem iného aj jej prílohy. 
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ČASŤ G – PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
 
 

Príloha A1   Formulár na predloženie ponuky  
 
Príloha A2                                         Vyhlásenie o konflikte záujmov 
 
Príloha B1                      Jednotný európsky dokument (odkaz na vzor) 
 
Príloha C1   Návrh na plnenie kritéria 

 

Príloha D1   Technický opis služby (formulár) 

                                     

Príloha E1   Formulár cenovej ponuky   

 

Príloha F1   Návrh Zmluvy o dielo  
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PRÍLOHA A1  

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY  
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FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 
Názov predmetu zákazky: 
 

"Dodávka vývojového prostredia - Framework" 
 

  
Osoba § 8 zákona  NCC a. s. 
Adresa:  Mýtna 15, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská 
republika 
Právna forma:  akciová spoločnosť 
IČO:   31 359 736 

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 
 

  

Obchodné meno alebo 
názov uchádzača/ člena 
skupiny dodávateľov,   

 

Sídlo alebo miesto 
podnikania 
uchádzača/člena skupiny 
dodávateľov, ktorá je 
uchádzačom 

 

Poštová adresa na 
doručovanie písomností 

 

Právna forma  

IČO   

DIČ  

IČ DPH (ak je plátca)  

Zápis v registri  

 

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY UCHÁDZAČA 

       pre túto ponuku: 
 

Meno a priezvisko   

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača (člena skupiny 
dodávateľov, ktorá je 
uchádzačom) 

 

Telefón   

E-mail  
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3 VYHLÁSENIE(A) UCHÁDZAČA 
Každý uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané 
vyhlásenie na nižšie priloženom formulári. Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, jej ponuka musí 
obsahovať toto vyhlásenie podpísané každým jej členom alebo osobou na základe plnej moci.  

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
Uchádzač:............................., v zastúpení:.......................(meno a priezvisko), týmto vyhlasuje, že 
sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto zákazku v celom 
rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch ponúkame za cenu 
uvedenú v návrhu na plnenie kritéria dodanie tovarov na zákazke:  
 

"Dodávka vývojového prostredia - Framework" 
 
 
 

Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti ponuky. 
 
Túto ponuku predkladáme samostatne*/ako skupina dodávateľov*. (nehodiace sa odstrániť!!!) 

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch 
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností alebo zmien týkajúcich sa dokumentov 
predložených v našej ponuke budeme o tom bezodkladne informovať osobu podľa §8 zákona 
v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania.  

Plne si uvedomujeme a súhlasíme, že  akákoľvek nepravdivá, nepresná alebo neúplná informácia, 
ktorá je v tejto ponuke  úmyselne poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto 
zákazky a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom. 

Súhlasíme s poskytnutím našej ponuky v plnom znení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre 
a Úradu pre verejné obstarávanie za účelom kontroly procesu verejného obstarávania. 

Vyhlasujeme, že súhlasíme s obchodnými podmienkami osoby podľa §8 zákona uvedenými v Prílohe 
F1 – Návrh kúpnej zmluvy. 

 

V ………………., dňa …………   
  

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
………………………… 

Meno a priezvisko 
                                                           Obchodné meno 
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PRÍLOHA A2 

VYHLASENIE O KONFLIKTE ZAUJMOV  
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VYHLÁSENIE O KONFLIKTE ZÁUJMOV 
 
Názov predmetu zákazky: 
 

"Dodávka vývojového prostredia - Framework" 

 
  
Uchádzač:   

Adresa:   
IČO:    
 
 
V mene uchádzača vyhlasujem, že: 
 

*a) nám nie je známy žiadny potenciálny konflikt záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo v zmysle 
Metodického pokynu CKO č.13  k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného 
obstarávania 
(viď http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/) 

 

*b) nám je známy potenciálny konflikt záujmov (vrátane všetkých konfliktov záujmov 
príbuznych uchádzača) v zmysle §23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov alebo v zmysle Metodického pokynu CKO č.13  k 
posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania (viď 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/) 
 
................................................................(uchádzač uvedie všetky potenciálne konflikty 
záujmov) 
 

 
*nehodiace sa odstrániť 
 
 
 

V ………………., dňa …………   
  

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
………………………… 

Meno a priezvisko 
                                                           Obchodné meno 
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PRÍLOHA B1 
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (VZOR) 

 
VZOROVÝ FORMULÁR VRÁTANE MANUÁLU NA VYPLNENIE VIĎ NA 

WEBSTRÁNKE ÚVO 
 

http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-
553.html 
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PRÍLOHA C1 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
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Príloha C1 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

Názov zákazky: „Dodávka vývojového prostredia – Framework” 

 
Uchádzač: 
 
Obchodné meno/ Názov uchádzača: 
Adresa sídla alebo miesta podnikania: 
 
 

Por. 
číslo  

Kritérium 
 

Návrh na plnenie kritéria 

1. 
Najnižšia cena  

Celková zmluvná cena  
v EUR bez DPH 

 
……………………….EUR bez DPH* 

 
 
*Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní  a uvedie cenu celkovo v EUR. 
 
 

V ………………., dňa ………… 
 
 
 
 

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
  ………………………… 

Meno a priezvisko 
Obchodné meno 

 
 
 
 

 

 

  



 
 

51 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA D1  
 

Technický opis služby 
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Príloha D1 - Technický opis služby    

Názov    "Dodávka vývojového prostredia - Framework"    

     

 POŽIADAVKY 
MANDATO
RY/OPTIO

NAL 

ODPOVEĎ (VYPLNÍ 
VENDOR) 

ID Požiadavka / Funkcionalita KO/M/O Po
dp
ora 
Rie
šen
ia 

Detailná odpoveď / 
Komentár / 

 Referencia na 
dokument/stranu 

dokumentu v 
odpovedi na RFI 

BI_1 Predmetom je aplikačný framework obsahujúci základné 
entity informačného systému  

KO 
  

BI_2 Užívatelia 
Užívatelia, ktorý sa budú môcť prihlásiť do aplikácie. 
Evidencia používateľov vrátane definovania práv na 
prístup k jednotlivým entitám a službám. Užívateľmi môžu 
byť interný zamestnanci ako aj zamestnanci obchodných 
partnerov. Je potrebné vyriešiť overovanie užívateľov 
(využitie existujúcich sietí je podmienkou – Facebook, 
Google ...). 
Interný zamestnanci sú zároveň poskytovateľmi služieb. 

KO 
  

BI_3 Obchodní partneri sú dodávatelia alebo odberatelia 
produktov, ktoré budú jednotlivé aplikácie spracovávať. 
Každý obchodný partner bude mať zoznam užívateľov, 
ktorý bude môcť aplikáciu používať. 
Karta obchodného partnera musí obsahovať všetky 
potrebné údaje tak ako ich vyžaduje slovenská legislatíva. 

KO 
  

BI_4 Objednávkou sa rozumie objednávka produktu (služba a 
materiál), ktorú poskytuje majiteľ aplikácie. V objednávke 
je uvedený aj dátum a čas, kedy sa má objednávka 
uskutočniť. Súčasťou objednávky je aj realizátor 
objednávky. Dôležitým atribútom je objednávky je stav. 

KO 
  

BI_5 Kalendár je pohľad na objednávky, ktoré sú v systéme 
evidované. 

KO 
  

BI_6 Evidencia služieb, ktoré majiteľ aplikácie poskytuje KO 
  

BI_7 Evidencia materiálu, ktoré majiteľ aplikácie vie dodať v 
rámci poskytovania služby 

KO 
  

BI_8 Evidencia úloh, ktoré je potrebné splniť na úspešné 
ukončenie objednávky. Úlohy je možné vytvárať aj 
nezávisle od objednávok. 

KO 
  

BI_9 Evidencia dokumentov (PDF, docx, xlsx, ....), ktoré súvisia 
s objednávkami, úlohami alebo obchodnými partnetmi. 

KO 
  

BI_10 Ďalšie entity je možné pridávať jednoduchým spôsobom 
pomocou nástroja, ktorý je súčasťou frameworku. 
Business pravidlá je možné nastavovať na všetkých 
existujúcich entitách. 

KO 
  

BI_11 Framework musí obsahovať interface na štátne inštitúcie 
ako aj interface na štandardné ERP systémy. 

KO 
  

BI_12 Súčasťou frameworku musí byť Service Deskový modul 
na zadávanie úloh a riešenie defektov a incidentov, ktoré 
budú nahlasovať budúci užívatelia. 

KO 
  

BI_13 Zabezpečenie a optimalizácia prístupnosti aplikácie pre 
ľudí s obmedzenými vnemmi: 
- zrakovým - anomálna trichromázia 
- sluchovým  
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BI_14 Návrh riešenia a možnosť voľby využita dvojfaktrovej 
autentifikácie klientom aplikácie v súlade so security 
demands klienta 

KO 
  

BI_15 Možnosť hromadnej notifikácie grupy zamestnancov na 
základe modifikovateľnej série funkčných pravidiel a 
obmedzení 

   

BI_16 Vykonanie štandardizovaného testovania aplikačných 
jednotiek a vytvorenie protokolov z testovania 

   

BI_17 Použitie iba referenčne transparentných a referenčne 
čistých funkcií v kóde aplikácia 

KO 
  

BI_18 Modul pre zachytávanie všetkých aplikačných chýb na 
všetkých aplikačných úrovniach. Modul musí byť schopný 
zachytiť neošetrené chyby pričom sa zaznamená číslo 
riadku a call stack. Každá chyba sa bude zasielať cez 
smtp server na mailovú adresu pre vývojárov pre včasné 
riešenie. 

KO 
  

BI_19 Modul pre generovanie a overovanie licenčných čísiel. 
Softvér bude pre inštaláciu zabezpečený licenčným 
kľúčom, ktorý bude vydaný pre jeden počítač. Tento 
licenčný kľuč je viazaný na konkrétny počítač tak, že pri 
overení softvéru sa na server odošlú identifikačné čísla 
HW ako CPU, GPU, ram, základná doska, HDD z ktorých 
sa vyskladá unikátny hash, ktorý sa následne spáruje s 
vydaným licenným číslom. Zároveň musí byť v prápade 
výmeny HW možné licenčný kľúč prepárovať. 
Samozrejmosťou je, že softvér bez online overenia nie je 
možné používať a musi byť proti použitiu zabezpečený. 

KO 
  

     

F_1 Modulárna architektúra - riešenie musí byť stavané z 
funkčne separátnych modulov, úlohy vykonávané 
jednotlivými komponentmi musia byť jednoznačne 
odlíšené. Popíšte ako budete riešit jednotlivé moduly, 
entity 

KO 
  

F_2 Trojvrstvová štandarná separovaná architektúra 
(prezentačná vrstva, business logika/orchestračná vrstva, 
DB). F/E musí byť v maximálnej miere odseparovaný od 
B/E systémov, komunikačná vrstva medzi F/E a B/E je 
transparentná. Popíste jednotlivé vrstvy a ich funkčné 
pokrytie. 

KO 
  

F_3 Aplikačný kód na strane klienta musí byť na minimálnej 
úrovni t.j. je potrebné použiť technológiu tenkého klienta. 
Popíšte spôsob realizácie požiadavky. 

KO 
  

F_4 Framework musí podporovať koncept centralizovaných 
dát a transakčného spracovania. Popíšte spôsob 
realizácie požiadavky. 

KO 
  

F_5 Musí existovať detailná dokumentácia k logickému a 
fyzickému dátovému modelu a k aplikačným rozhraniam 
(API). 

KO 
  

F_6 Technická architektúra riešenia musí zohľadňovať 
požiadavku na vyskoú dostupnosť a 24x7 prevádzku, 
popripade nastavit architektekturu ktora splan poziadavky 
SLA. 

KO 
  

F_7 Framework musí podporovať rozširovanie výkonnosti 
formou horizontálneho a vertikálneho škálovania 
infraštruktúry. 

KO 
  

F_8 Riešenie musí umožňovať komunikáciu s ostatnými 
aplikáciami cez uniformné štandardné interface-y 
(preferovany SOAP protocol). 

KO 
  

F_9 Popíšte či Vaše riešenie bude využívať nejaké 
proprietárne technológie 

KO 
  



 
 

54 
 

 

F_10 TCP/IP protokol musí byť podporovaný ako primárny 
komunikačný protokol. Uveďte taktiež kompletný zoznam 
použitých komunikačných protokolov 

KO 
  

F_11 Funkčné objekty pre GUI musí podporovať personalizáciu 
na úrovni role/užívateľa (napr. uloženie vyhľadávacích 
filtrov, uloženie vyhľadávacích šablón so zachovaním 
viditeľnosti a poradia stĺpcov, a pod.)  

KO 
  

F_12 GUI musí byť lokalizované do voliteľne nastaviteľných 
jazykov k tomu spravený nástroj na zadávanie jazykov a 
editáciu slovníka pre daľší vývoj, musí vedieť umožnovať 
nastaviť  regionálne nastavenia (formát čísiel, dátumov 
atď) 

KO 
  

F_13 User Guide Help - GUI by mala obsahovať User Guide 
Help funkcionality ako efektívny nástroj pre rýchle riešenie 
problémov. Help by mal byť kontext-senzitívny a mal by 
obsahovať podporu pre najčastejšie problémy 
aplikácie/workflow (nemal by byť kópiou užívateľskej 
dokumentácie) 

KO 
  

F_14 Zvýraznenie povinných polí - všetky polia, ktoré sú 
povinné na vyplnenie užívateľom v GUI na základe 
príslušného business procesu/workflow by mali byť 
zvýraznené (farebne, hviezdičkou a pod.) a mali by byť v 
blízkosti k sebe na GUI. 

KO 
  

F_15 Riešenie by malo podporovať slovníkové a číselníkové 
mechanizmy s podporou lokálneho cache-ovania s cieľom 
minimalizácie záťaže prenášanej na B/E systémy. 

KO 
  

F_16 
 

KO 
  

F_17 
 

KO 
  

F_18 Framework musí zabezpečuovať pripojenie do DB a 
získavanie dát z DB. Pripojenie do databázy bude riešené 
technológiou Microsoft SQL Server Client. Obsahovať 
bude triedy databázových entít ktoré “kopírujú” databázu 
z pohľadu tabuliek, stĺpcov, primárnych kľúčov, 
storovaných procedúr, pohľadov, unikátnych indexov a 
iné. Dané triedy budú generované prostredníctvom Entity 
Framework Power Tools prípadne môžu byť dopísané 
manuálne. 

KO 
  

F_19 Framebowk musí obsahuovať mapovanie entít na 
doménové objekty. Ďalej obsahuje konfiguráciu mapera a 
automappera a kontextovú triedu pre prístup do databázy. 
Väčšina tried a obsahu je generovaná pomocou Entity 
Framework Power tools. ModuleRepository písaná ručné 
a obsahuje implementáciu interfejsu ImoduleRepository, 
ktorý definuje metódy a funkcie pre prístup ku dátam z 
DB.  

KO 
  

F_20 Framework musi umožnovsť editáciu prostrednícvtom 
Entitz Framework Power tools 

KO 
  

F_21 Framework musí obsahovať implementáciu interfejsov 
ktorý bude definovať metódy a funkcie pre prístup k 
dátam z DB 

KO 
  

F_22 Framework musií obsahovať logickú webservices vrstvu  KO 
  

F_23 Framework musí implementovatt WCF služby Request a 
Response s napojením na databázové entity 
prostredníctvom interfejsov 

KO 
  

F_24 Bude potrebná podpora podľa návhového vzoru MVVM KO 
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F_25 Zoznam kontroliek ktoré musí framework obsahovať: 
- Gridovú kontrolku na všeobecné zobrazovanie údajov v 
stĺcoch a riadkoch. Definíca stĺpcov a filtrov pre danú 
kontrolku bude uložená v databáze a bude možné do filtra 
pridávať nielen štandardné WPF objetky ale aj custom 
objekty, kontrolky ktoré budú slúžiť na filtrovanie. 
Napríklad custom objektom na filtrovanie bude combobox 
s viacnásobným výberom obsahujúcim dva stĺpce 
checkbox a textové pole. 
Zobrazené a definované stĺpce bude možné usporiadavať 
a toto nastavenie ako aj nastavenie filtrob bude možné 
uložiť a pri znovunačítaní sa tieto hodnoty prednastavia. 
Hodnoty z gridovej kontrolkz bude možné exportovať do 
formátov: 
o  Microsoft Excel 
o  CSV súbor 
o  XML súbor 
o  PDF súbor 
o  Tlačit tabuľku priamo na tlačiareň 
- Multivýberový combobox – combobox s checkboxami 
pre viacnásobný výber údajov pre klientskú aplikáciu. 
Combobox bude povoľovať aj nevybrať dané údaje 
- Kontrolka na výber partnera obsahujúca funkciu 
autocomplete. Vlastnosťou kontrolky bude aj typ partnera 
definovaný podľa číselníka typov partnerov napríklad: 
o zákazník  
o nájomca 
o dodávateľ 
o sprostredkovateľ 
o  ručiteľ 
- Kontrolka na výber dátumu, v jej vlastnostiach bude 
možné zvoliť či bude dátum uvedený aj s časom.  

KO 
  

F_26 Kalendárová kontrolka -  Užívateľ bude mať 
prednastavený aktuálny mesiac, prípadne možnosť 
programovo navoliť rozsah zobrazených dní, týždeň dva, 
mesiac. Pomocou šípiek doľava doprava sa bude môcť 
pohybovať v kalendári. Tiež si bude môcť vybrať možnosť 
zobraziť kalendár podrobnejšie a to po týždni.  
Dané prvky v kalendári bude možné presúvať na iné dni, 
časy a zároveň tento čas meniť. Každý prvok v kalndári 
bude mocť byť farebne odlíšený a celá táto schéma bude 
uložená v databáze. Taktiež sa bude mocť na prvku v 
kalendári určiť či je zamknutý al. Nie a tento prvok nebude 
možné „presúvať“ a meniť. 
Na dvojklik v kalendári bude užívateľ mocť vyvlať akciu. 
Napríklad otvorenie modálneho okna. 

KO 
  

F_27 Je potrebné popísať navrhované riešenie prostredníctvom 
UML 

KO 
  

 
Software 

   

SW_1 Popíšte technickú architektúru riešenia, uveďte platformy 
navrhovaného riešenia na implementáciu a doporučované 
platformy na implementáciu. V prípade viacerých 
platforiem uveďte na akých nódoch si predstavujete ako 
bude bežať každá z platforiem frameworku. 

M B .Net, MSCF 

SW_2 Potrebná podpora štandardných directory services 
(LDAP, JNDI, AD) 

O A 
 

SW_3 Bude riešenie obsahovať nejake open source 
komponenty? 

O C 
 

 
Architektonické požiadavky na dátovú vrstvu 
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ARC
H_1 

Riešenie frameworku musí umožniť customizáciu a 
rozširovanie dátovej vrstvy. 
Popíšte možnosti a model customizácie vami 
navrhovaného riešenia.  

M C 
 

ARC
H_2 

Dátovy vrstva riešenia musí byť zdokumentovaná. 
Požaduje sa logický aj fyzický dátový model aj s jeho 
detailným popisom, ako aj popis komponentov 
implementovaných v servisnej vrstvy (procedury, triggre, 
sekvencery, job schdulery, atd). 

M B 
 

ARC
H_3 

Dátový model musí umožniť jednoznačnú identifikáciu 
dátových entít v ich normalizovanej podobe. 

M A 
 

ARC
H_4 

Dátový model musí umožniť historizáciu a archiváciu dát 
podľa konfiguračne nastaviteľných retenčných pravidiel. 
Popíšte spôsob historizácie a archivácie dát na úrovni 
jednotlivých dátových entít a celkového modelu. 

M A 
 

ARC
H_5 

Popíšte akým spôsobom bude zabezpečená referenčná 
integrita dát, ktoré Vami ponúkané riešenie frameworku 
spracováva a uchováva 

M A MS SQL 

 
Bezpečnosť 

   

SEC_
1 

Popíšte autentifikačný mechanizmus Vami navrhovaného 
riešenia 

M A AD, IDM, heslo, sms – 
na úrovni aplikácie 

SEC_
2 

Popíšte autorizačný mechanizmus Vami navrhovaného 
riešenia 

M A AD, IDM, skupiny-role 

– na úrovni 
aplikácie, 
databázy 

SEC_
3 

Framework musí podporovať Single Sign On s MS 
Windows doménou 

M A 
 

SEC_
4 

Nutná podpora silných hesiel M A 
 

SEC_
5 

Popíšte spôsob zabezpečenia transakcíi vo Vami 
navrhovanom riešení 

M A napr. storovane 
procedury, business 
logicka vrstva 
prostrednictvom 
webservices napisana 
v transakcii (SSL na 
webservices napr.) 

SEC_
6 

Navrhujete podporované zabezpečenie na úrovni dát, 
alebo správ (napríklad WS-Security) 

M A OWASP 

SEC_
7 

Podpora technológií AD, LDAP, DB pre 
autentifikáciu a autorizáciu 

Spĺňa A 
 

SEC_
8 

Integrácia na Identity and Access Management 
banky (CESMAN, CAS, OIM, AD) 

Spĺňa A 
 

SEC_
9 

Možnosť zakázať preddefinované účty 
nevyžadujúce autentifikáciu (napr. Guest) 

Spĺňa A Všetky účty musia 
mať autentifikáciu 

SEC_
10 

Možnosť zmeniť mená a heslá preddefinovaných 
účtov 

Spĺňa A Možné v prípade 
neoverovania účtu 
vzhľadom na 
Identitz and Access 
Management banky 
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SEC_
11 

Heslá alebo aj iné tajné zložky pre autentifikáciu 
budú musieť byť chránené silnou kryptografiou pri 
ukladaní ako aj pri prenose SHA2, EC (elipticke 
krivky), hasovacie funkcie (Keccak) 

Spĺňa A SHA2, príp. Iné 
podľa požiadaviek 

SEC_
12 

Chyba o prihlásení nesmie napovedať, ktorý prvok 
je nesprávny (meno, heslo, token, odpoveď) 

Spĺňa A 
 

SEC_
13 

Systém má podporovať okamžité zablokovanie 
používateľského konta, napríklad pri prekročení 
limitu neúspešných prihlásení. 

Spĺňa A 
 

SEC_
14 

Po úspešnom prihlásení má systém podporovať 
možnosť zobrazenia 
- času, dátumu a miesta posledného úspešného 
prihlásenia,  
- času a dátumu neúspešných pokusov o 
prihlásenie, ktoré predchádzali aktuálnemu 
úspešnému prihláseniu. 

Nespĺňa C Potrebné 
dopracovať úpravu. 

SEC_
15 

Pred tým ako je používateľovi alebo inej entite 
umožnené vykonať požadovanú operáciu alebo 
pristúpiť k požadovaným dátam, musia byť úspešne 
ukončené kroky autentizácie a autorizácie v 
uvedenom poradí. 

Spĺňa A 
 

SEC_
16 

Systém alebo aplikácia musí mať vhodný riadiaci 
mechanizmus na autentifikáciu a autorizáciu, aby sa 
dal vhodne nastaviť prístupový profil. 
 
Popíšte riadiaci mechanizmus pre autentifikáciu a 
autorizáciu, ktorý je uplatnený v riešení. 

Spĺňa A 5 Bezpečnosť 
5.1 BEZPEČNOSŤ 
Bezpečnostné 
štandardy použité v 
rámci systému: 
• Microsoft patterns 
and practices: WCF 
security guide - pre 
webové služby 
• OWASP - pre 
webové aplikácie 
Bezpečnostné 
nastavenie 
databázového 
servera: 
o  systém LeasIt 
nepoužíva žiadne 
vlastné mechanizmy 
zabezpečenia SQL 
servera. LeasIt-om 
vyžadujúci mixovaný 
spôsob overovania, 
a k nemu 
prislúchajúcich 
loginov si odberateľ  
môže prispôsobiť 
podľa svojich 
interných predpisov 
k existujúcej 
infraštruktúre. 
Bezpečnostné 
nastavenie 
aplikačného 
servera: 
o systém LeasIt 
nepoužíva žiadne 
vlastné mechanizmy 
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zabezpečenia 
aplikačného 
servera, ale jeho 
jednotlivé 
požadované služby 
je možné 
zabezpečiť jeho 
štandardnými 
mechanizmami, 
napr. použitím 
HTTPS s vlastným 
certifikátom pre 
webové služby. 
Webové aplikácie 
prešli penetračnými 
testami od 
externých 
dodávateľov. 
5.2 ZABEZPEČENÝ 
PRÍSTUP 
Prístup do systému 
je možný po 
autentifikácii a 
autorizácii 
používateľa.  
Možnosti 
autentifikácie: 
• Basic autentifikácia 
– autentifikácia cez 
meno a heslo 
uložené v 
systémovej 
databáze 
• SSO autentifikácia 
– autentifikácia prihl. 
používateľa vo 
Windows voči Active 
Directory 
Možnosti 
autorizácie: 
• LDAP autorizácia – 
zaradenie 
používateľa do 
skupín je načítané z 
LDAP databázy 
Systém umožňuje 
správu používateľov 
a používateľských 
rolí. Na tento účel 
slúži modul Editor 
profilov. Každý 
používateľ môže byť 
priradený do jednej 
alebo viacerých rolí. 
Nastavenia 
používateľov a rolí 
sú uložené v 
databáze, pričom 
role používateľa 
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môžu pri prihlásení 
do systému 
synchronizované s 
rolami používateľa v 
LDAP databáze. 
Spôsob 
autentifikácie bude 
možné nastaviť ako 
systémový 
parameter. 
Autorizáciu voči 
LDAP bude možné 
zapnúť/vypnúť 
nastavením 
systémového 
parametra. 
Basic autentifikácia 
Systém overí 
používateľa na 
základe mena a 
hesla, ktoré zadá v 
prihlasovacom okne. 
Meno a heslo je 
uložené v 
systémovej 
databáze, viď. 
kapitola 5.3. 
SSO autentifikácia 
Systém overí 
aktuálneho 
používateľa vo 
Windows voči Active 
Directory využitím 
Windows 
autentifikácie na 
aplikačnom servri 
(IIS). 
  
LDAP autorizácia 
Autorizácia bude 
realizovaná voči TB 
LDAP-ext 
manažovaného cez 
TB IDM.  
Role 
autentifikovaného 
používateľa budú pri 
prihlásení načítané 
z LDAP a uložené v 
systémovej 
databáze. V 
systémových 
parametroch bude 
pre potreby 
autorizácie voči 
LDAP potrebné 
nastaviť nasledovné 
parametre: 
Názov Popis Príklad 
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z prostredia NCC 
ldap_autorizacia 
príznak, či sa má 
autorizácia spustiť 1 
ldap_path cesta k 
LDAP 
LDAP://NCC.sk 
ldap_base_dn base 
DN 
CN=Users,DC=NCC
,DC=SK 
ldap_user_id_name 
názov poľa 
identifikátora 
používateľa CN 
ldap_user_filter filter 
pre vyhľadanie 
používateľa 
(&(objectClass=pers
on)(sAMAccountna
me={0})) 
ldap_group_filter 
filter pre vyhľadanie 
skupín používateľa 
(member=CN={0},C
N=Users,DC=NCC,
DC=sk) 
Ak systém zistí pri 
autorizácii, že 
používateľ nepatrí 
do žiadnej zo 
skupín, tak systém 
používateľa odhlási. 
Systém bude pri 
autorizácii 
kontrolovať na 
používateľovi atribút 
DISABLE 
(používateľ je 
zneaktívnený), ak 
ho bude mať 
nastavený, tak 
systém používateľa 
odhlási. 
Systém bude pri 
autorizácii 
kontrolovať 
príslušnosť 
používateľa v 
skupine 
LEASIT_DISABLE 
(používateľ je 
zneaktívnený pre 
aplikáciu Leasit). Ak 
bude používateľ 
zaradený do tejto 
skupiny, tak systém 
používateľa odhlási. 
Príklad 
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štandardného 
nastavenie skupín v 
systéme a LDAP: 
Názov LDAP názov 
Administrátor Admin 
Správa LZ SpravaLz 
IT prevádzka 
ItPrevadzka 
Controlling 
Controlling 
Finančné junior 
FinJunior 
Finančné senior 
FinSenior 
Fleet admin 
FleetAdmin 
Názvy skupín v 
LDAP budú bez 
diakritiky. 
  
Postup 
autentifikácie a 
autorizácie 
Celkový proces sa 
bude skladať z 
nasledovných 
krokov: 
• SSO autentifikácia 
– autentifikácia overí 
Windows identitu 
používateľa voči 
Active Directory. 
Technicky bude 
autentifikácia 
riešená 
funkcionalitou IIS 
servra – Windows 
authentication. 
Autentifikácia sa 
spustí ak nebola 
zakázaná v 
systémových 
parametroch. 
• LDAP autorizácia – 
autorizácia sa spustí 
po úspešnej SSO 
autentifikácii. Pri 
autorizácii systém 
načíta role 
používateľa v LDAP-
ext a uloží ich v 
systémovej 
databáze. 
Autorizácia bude 
pracovať s Windows 
identitou 
používateľa, ktorý 
bol autentifikovaný v 
predchádzajúcom 
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kroku. 
o  Pri autorizácii sa 
skontroluje, či je 
používateľ v LDAP-
ext globálne 
zneaktívnený – má 
atribút DISABLE. 
o  Pri autorizácii sa 
skontroluje, či je 
používateľ v LDAP-
ext zneaktívnený 
pre systém Leasit – 
je v skupine 
LEASIT_DISABLE. 
o  Ak bol používateľ 
zneaktívnený 
globálne alebo pre 
systém Leasit, tak 
používateľ bude 
odhlásený aj napriek 
úspešenej SSO 
autentifikácii. 
• Basic autentifikácia 
– po neúspešnej 
Windows 
autentifikácii je 
možné prihlásiť sa 
do systému cez 
meno a heslo. Túto 
možnosť je možné 
zakázať nastavením 
systémového 
parametra. Basic 
autentifikácia bude 
na prostredí Live 
zakázaná. 
Schéma aplikácie z 
hladiska 
bezpečnosti 
Moduly systému 
Leasit pristupujú na 
webové služby 
umiestnené na 
aplikačnom servri. 
Aplikačný server 
používateľa 
autentifikuje 
(Basic/Windows 
autentifikácia). 
Webová služba 
pristupuje do 
databázy pod 
technickým, 
doménovým 
používateľom 
nastaveným v IIS. 
VB6 moduly 
systému Leasit 
pristupujú do 
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databázy priamo 
cez technického 
používateľa. Každá 
požiadavka (dotaz) 
na SQL server 
obsahuje informáciu 
o počítači 
(hostname) a 
doménovom 
používateľovi 
(windows login) ako 
aj užívateľovi 
systému Leasit 
(identifikátor 
operátora). Túto 
informáciu je možné 
zobraziť a prípadne 
logovať napr. 
použiťím nástroja 
SQL Profiler. 
Tlačivá Crystal 
reports pristupujú do 
databázy priamo 
cez technického 
používateľa. Každá 
požiadavka (dotaz) 
na SQL server 
obsahuje informáciu 
o počítači 
(hostname). Túto 
informáciu je možné 
zobraziť a prípadne 
logovať napr. 
použiťím nástroja 
SQL Profiler. Crystal 
reports využívajú na 
načítanie dát SQL 
Server views. 

SEC_
17 

Identity používateľa bude vedieť prechádzať cez 
všetky vrstvy frameworku (FE, ML, BE) 
nepopierateľným spôsobom (HMAC, digitálny 
podpis) 

Spĺňa A 
 

SEC_
18 

Propagácia jednoznačného identifikátora flow_ID 
(unikátny pre každý request používateľa) cez všetky 
vrstvy (FE, ML, BE) nepopierateľným spôsobom 
(HMAC, digitály podpis) 

Nespĺňa C Možné dopracovať 

SEC_
19 

Framework musí umožniť RBAC (riadenie prístupu 
na základe rolí). 

Spĺňa A uživateľsky 
definované role 
skupiny, ich práva 
priradené skupinám, 
operátorom, 
synchronizácia rolí s 
LDAP, IDM... 

SEC_
20 

Komponenty ( služby) budú musieť vedieť bežať 
alebo sa autentifikovať pod používateľom/účtom s 
minimálnymi oprávneniami, teda len takými, ktoré 
sú potrebné pre plnenie ich funkcie. Napr. IIS 
webservice v režime normálneho používania 
nepotrebuje prístup na databázu db_owner. 

Spĺňa B Závisí od 
podmienok či bude 
potrebná integrácia 
s 3tími stranami či 
už na strane DB 
prípadne aplikačnej. 
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SEC_
21 

Opätovná autorizácia sa musí vyžadovať pred 
každou individuálnou  operáciou, pričom je možné 
použiť caching oprávnení. 

Spĺňa A V závislosti od 
požiadaviek 
zákazníka  

SEC_
22 

Opätovná autorizácia a autentifikácia sa musí 
vyžadovať po vypršaní vymedzenej doby. 

Spĺňa B Nie je potrebná 
úprava v prípade 
WEB riešenia 

SEC_
23 

owo Spĺňa B V závislosti od 
požiadaviek 
zákazníka 

SEC_
24 

Framewrok musí spĺňať OWASP V2, V3, V4 
tj. level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 
1 - interné) bude potrebné zabezpečiťa splniť 
špecifikované požiadavky a vypracovať stručnú 
dokumentáciu podľa častí: 
- V2: Authentication Verification Requirements 
- V3: Session Management Verification 
Requirements 
- V4: Access Control Verification Requirements 
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP
_Application_Security_Verification_Standard_Projec
t#tab=Downloads 

Spĺňa A Spĺňa OWASP 
štandard ako aj 
prešlo penetračnými 
testami podľa 
OWASP štandartu 

SEC_
26 

Pre aplikácie, služby a systémy sú v logoch 
zaznamenávané minimálne nasledovné udalosti: 
- spustenie a vypnutie 
- nekorektné ukončenie činnosti 
- úspešné a neúspešné prihlásenie a prístup 
- spustenie a vypnutie funkcií logovania 
- spustenie a zastavenie súčastí 
- vymazanie a modifikácia programových a 
konfiguračných súborov 

Spĺňa A 
 

SEC_
27 

O udalostiach sa zaznamenávajú minimálne 
nasledovné údaje: 
- meno a jednoznačný identifikátor udalosti 
- dátum a čas začiatku (a konca) udalosti 
- jednoznačný identifikátor a meno pre zdrojový 
systém/aplikáciu/službu 
- jednoznačný identifikátor účtu používateľa, pod 
ktorým udalosť nastala 

Spĺňa A 
 

Fram
ework 

Bude potrebné autmoaticky zaznámenávať vstupno 
výstupné chyby súvisiace s neočakávaným 
vstupom/výstupovm. (napr. neočakávaný vstup z 
gridu, textového poľa, nesprávne zadaný formát a 
pod…). 

Spĺňa A 
 

SEC_
29 

Prístupové oprávnenia nad súbormi logov sú 
reštriktívne tak, aby do nich mohol do nich 
zapisovať len vlastniaci komponent (aplikácia, 
systém, služba), a aby mohli byť čítané len 
administrátorom komponentu, či na to určeným 
komponentom pre účely centralizovaného zberu 
logov a udalostí. 

Spĺňa A 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Bude potrebné navrhnúť integritu log a audit 
záznamov ktoré budú chránené (napr. PKI, HMAC a 
pod.) Popíšte navrhované riešenie 

Spĺňa C Možné dopracovať 
nastaveniami 
MSSQL servra, IIS 
servra 

Fram
ework 

Pre Cloud Web riešenie frameworku bude 
požadovaná štandardných formátov exportu log 
súborov. 

Spĺňa A W3C Extended log 
file format, IIS log 
file format ,NCSA  
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Popíšte aké riešenie navrhujete pre systém, 
aplikáciu, framework, služby. 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Framework bude mať priamu podporu syslog servra Spĺňa A Prostredníctvom 
Syslog Agent pre 
Windows Server 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Časti systému bude potrebné vedieť 
zosynchronizovať podľa rovnakého zdroja času pre 
logovanie a audit záznamov. 

Spĺňa A 
 

Fram
ework 

Riešenie bude musieť vedieť byť integrované so 
CRM systémom na systémovej ako aj aplikačnej a 
databázovej vrstve. 

Spĺňa C 
 

Fram
ework 

žiadna chyba, časť frameworku nesmie ostať 
neošetrená 

Spĺňa A 
 

Fram
ework 

Iinformácia o chybe a výnímke nesmie doraziť na 
konečného používateľa. Na konečného používateľa 
môže byť zobrazená len všeobecná hláška o chybe, 
bez konkrétnych údajov s odkazom na identifikátor 
chyby. 

Spĺňa B Potrebne  upraviť 
generické 
zobrazovanie údajov 
prostredníctvom 
jednej knižnice. 

Fram
ework 

Všetky záznamy, logy či už frameworkové, 
databázové a vo finále aplikačné musia byť 
centralizovane agregované. Potrebné je ich 
uchovávať na miesto určené framework systémom 
a vedieť ich následne užívateľsky spracovávať a 
zobrazovať. 

Spĺňa C Potrebná úprava v 
závislosti od 
konkrétnych 
požiadaviek 
zákazníka 

Fram
ework 

Všetky log súbory majú byť pomenované a 
klasifikované na základe vami doporučenej 
konvencie pre ukladanie na lokálne a centrálne 
ložiská. Popíšte návrh riešenia. 

Nespĺňa C Potrebná úprava v 
závislosti od 
konkrétnych 
požiadaviek 
zákazníka 

Fram
ework 

Framewrok musí spĺňať OWASP V8 Error handling 
and logging 
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP
_Application_Security_Verification_Standard_Projec
t#tab=Downloads 

Spĺňa A 
 

Fram
ework 

Je požadovaná viacvrstvová architektúra definujúca 
FE, ML a BE vrstvy, ako aj dátové a manažment 
toky, ktorá je oddelená: 
1. Sieť: VLAN, avšak kritické a prísne citlivé 
systémy  je potrebné oddeliť fyzicky LAN 
2. Klient – Server architektúra: citlivé by mali byť 
oddelené FE a ML (Mandatory) minimálne na úrovni 
vizualizácie (iný guest v rámci HV), avšak BE má 
byť dodelený minimálne na úrovni HV (iný HV - 
Hypervisor) , oddelenie prísne citlivé od ostaných na 
úrovni HV a oddeliť aj FE, ML aj BE na úrovni HV. 
Toto má byť zohľadnené všetkými firewallmi. 
Popíšte riešenie. 

Spĺňa A MVC prípadne 
MWWC resp. V 
prípade hrubého 
klienta DB <=> WS 
<=> Klient app 

Fram
ework 

Spracovávanie a ukladanie dát pre rôzne agendy 
má byť oddelené minimálne na logickej úrovni (pre 
citlivé) a na virtualizačnej úrovni (prísne citlivé) cez 
všetky vrstvy 

Spĺňa A 
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Fram
ework 

Všetky časti služby, systémy, servery, sieťové prvky 
budú zabezpečené v zmysle hardeningu v súlade 
s relevantnými best practices a medzinárodnými 
štandardmi. 

Spĺňa A 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Webové aplikácie a služby sú publikované len cez 
web aplikačný firewall. 

Spĺňa A 
 

Fram
ework 

Framewrok musí spĺňať OWASP V1, V15, V19 
tj. level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 
1 - interné) bude potrebné zabezpečiťa splniť 
špecifikované požiadavky a vypracovať stručnú 
dokumentáciu podľa častí: 
- V1. Architecture, design and threat modelling 
- V15. Business logic 
- V19. Configuration 
podľa  štandardu OWASP Application Security 
Verification 
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP
_Application_Security_Verification_Standard_Projec
t#tab=Downloads 

Spĺňa A 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Každý prenos prísne citlivých dát je chránený TLS 
1.2 (SSH, VPN) protokolom so vzájomnou 
autentifikáciou (použitím X.509) a na aplikačnej 
vrstve podpisom a šifrovaním silnou kryptografiou. 
Veľký objem citlivých dát sa považuje za prísne 
citlivý (súbor). 
 
Popíšte ako by to bolo realizované vašim riešením. 

Spĺňa A Šifrovaná 
komunikácia medzi 
klientskou APP a 
Webservices, 
šifrovaná 
komunikácia medzi 
Webservices a DB 
na urovní (Internet 
Protocol Security 
(IPSec) 
Secure Sockets 
Layer (SSL) using a 
server certificate on 
SQL Serve) 

Fram
ework 

Citlivé dáta budú musieť byť chránené pri ukladaní 
podpisom a šifrovaním silnou kryptografiou 

Spĺňa A 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Údaje pri prenose cez nedôverihodné siete bude 
nutné vedieť chrániť pri prenose cez 
nedôveryhodné siete šifrovaním silnou 
kryptografiou, TLS 1.2 protokolom alebo SSH. Je 
potrebné navrhnúť riešenie 

Spĺňa A 
 

Fram
ework 

V logickej vrstve každé spojenie, dotaz musí byť 
autentifikované použitím silnej kryptografie, v 
opačnom prípade nie je spojenie akceptované. 

Spĺňa A 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Autentifikačné a manažment toky pre riadenie budú 
musieť byť šifrované 

Spĺňa A SSL 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Framework pre webservices vrstve  môže používať 
len SOAP web servisy, ktoré sú chránené 
šifrovaním a digitálnym podpisom silnou 
kryptografiou. V prípade, že je nutné použiť iný typ 
správ (napr. JSON), je nutné popísať spôsob 
zaistenia bezpečnosti na úrovni správ. 

Spĺňa B Potrebná úprava v 
závislosti od 
konkrétnych 
požiadaviek 
zákazníka 
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Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Uplatňujúc level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - 
verejné, 1 - interné) vyhovieť relevantným 
požiadavkám a vypracovať stručnú dokumentáciu 
(odpoveď a spôsob naplnenia požiadavky s 
prípadnou referenciou na dokumentáciu) podľa 
častí: 
- V9. Data protection 
- V10. Communications 
- V11. HTTP security configuration 
- V18. Web services 
aktuálnej verzie štandardu OWASP Application 
Security Verification 
URL: 
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP
_Application_Security_Verification_Standard_Projec
t#tab=Downloads 

Spĺňa A 
 

     

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Bude potrebné zabezpečiť integritu systémov a 
finálnych služieb a častí tak, že sa bude kontrolovať 
ich integrita pri spúšťaní automatizovane. 
 
Uveďte akým spôsobom navrhujete riešenie a pre 
ktoré komponenty. Uveďte aj komponenty, pre ktoré 
toto nie je zabezpečené.  
 
Uveďte prípadný workaround pre fázu deploymentu, 
údržby, obnovy. 

Spĺňa B Vlastný nástroj na 
deployment 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Framework má  byť chránený antilmalware 
riešením, ak je to možné 

Spĺňa A Systém je 
kompatibilný s 
štandard. 
Antimalware 
riešeniami 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Framework musí byť pripravený fungovať s 
firewallom a aj host intrusion prevention systémom. 

Spĺňa A Systém je 
kompatibilný s 
štandard. Fw  
riešeniami 

Fram
ework 

Objekty framweorku budú musieť vedieť overiť 
správnosť a platnosť vstupých údajov pred začatím 
ich spracovania.  

Spĺňa A Overovanie v 
závislosti od 
koknrétnych 
požiadaviek a 
aplikácie 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Daný framework musí spĺňať OWASP level (3 - pre 
prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 1 - interné)  
Bude potrebné vypracovať stručnú dokumentáciu:  
- V5. Malicious input handling 
- V13. Malicious controls 
- V16. File and resources 
aktuálnej verzie štandardu OWASP Application 
Security Verification 
URL: 
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP
_Application_Security_Verification_Standard_Projec
t#tab=Downloads 

Spĺňa A 
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Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Privátne kľúče, symetrické kľúče, heslá, odpovede 
sú ukladané šifrovane a je zabezpečená 
minimalizácia rizika ich neoprávneného použitia, 
podľa vhodnosti je použitý HSM. 
 
Popíšte ako to bude realizované v rámci vami 
navrhovaného riešenia. 

Spĺňa A SHA2, uložené na 
MSSQL  

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Povolené kryptografické algoritmy majú byť 
založené na minimálne AES 256 GCM (XTS), SHA 
256, RSA 2048, Diffie-Hellman 2018, ECDSA 163 

Spĺňa A 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

TLS 1.2 Spĺňa B 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Možné použitiePassword-digest (SHA-256, NONCE 
256bit) 

Spĺňa A 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Možné použitie IPSec, IKEv2 Spĺňa A 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Dané navrhované framework webservices musia 
spĺňať štandard WS-Security Policy 1.2 

Spĺňa C 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Bude možné použiť RADIUS CHAP alebo EAP (len 
silné metódy), TACACS+ 

Spĺňa C 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Bude možné používať Kerberos Spĺňa C 
 

Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Uplatňujúc level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - 
verejné, 1 - interné) vyhovieť relevantným 
požiadavkám a vypracovať stručnú dokumentáciu 
(odpoveď a spôsob naplnenia požiadavky s 
prípadnou referenciou na dokumentáciu) podľa 
častí: 
- V7. Cryptography at rest 
aktuálnej verzie štandardu OWASP Application 
Security Verification 
URL: 
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP
_Application_Security_Verification_Standard_Projec
t#tab=Downloads 

Spĺňa A WEB riešenie 
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Bezp
ečnos
tné 
požia
davky 

Framewrok musí spĺňať OWASP V17. mobile. 
tj. level (3 - pre prísne citlivé, 2 - citlivé, 2 - verejné, 
1 - interné) bude potrebné zabezpečiťa splniť 
špecifikované požiadavky a vypracovať stručnú 
dokumentáciu podľa častí: 
- V17. Mobile 
podľa verzie štandardu OWASP Application 
Security Verification 
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP
_Application_Security_Verification_Standard_Projec
t#tab=Downloads 

Spĺňa C 
 

     

Fram
ework 

Komponenta ktorá v prípade zaplnenia kapacity pre 
auditné záznamy vyhodnotí stav a bude túto 
skutočnosť oznamovať (API, mail, gsm) dostatočne 
včas aby sa predišlo nesprávnemu fungovaniu 
nasadenej aplikácie využívajúcej daný framework 
ako aj strate informácií.  

Spĺňa A 
 

Testo
vanie 

Súčasťou dodávky budú UNIT testy (automatické 
testovanie a overovanie fungovania a korektnosti 
implementácie nástrojov) ktoré budú navrhované v 
logických celkoch pre rôzne vrstvy frameworku ako 
aj jednotlivé vyvinuté komponenty a objekty  

Spĺňa C Potrebná úprava v 
závislosti od 
konkrétnych 
požiadaviek 
zákazníka 

Doku
ment
ácia 

Súčasťou návrhu bude aké služby, systémy a 
servery majú stanovené špecifikačné požiadavky, 
ktoré objekty a dátové údaje budú zálohované. 
Taktiež dĺžka zálohovania, časový odhad a plán 
zálohovnia. Ako majú byť uschované a ako 
spracovávané za účelom zabezpečenia súladu 
s biznis požiadavkami a požiadavkami legislatívy a 
štandardmi.  

Spĺňa A 
 

Fram
ework 

Obsahom bude objekt pre efektívne a štandardné 
exportovanie a importovania dát, aplikácie a 
systémov so zabezpečením dátovej integrity. Objekt 
a jeho vlastnosti bude možné dediť a následne 
implementovať do rôznych budúcich častí 

Spĺňa A XLS, CSV, XML 

     

Testo
vanie 

Bude nutné zabezpečiť penetračný test v zmysle 
GrayBox a BlackBox 

Spĺňa A 
 

Testo
vanie 

Nálezy z penetračného testovania stupňa critical, 
high a medium majú byť ihneď odstránené a ich 
odstránenie je podmienkou nasadenia riešenia do 
finálnej odovzdávky  

Spĺňa A 
 

 
Dokumentácia 

   

Doku
ment
ácia 

Popis nástrojov s popisom častí kódu a vysvetlením 
funkcionality 

Spĺňa B 
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Doku
ment
ácia 

Architektúra riešenia popisujúca minimálne: 
- architektúru riešenia 
- dátové, autentifikačné a manažment toky 
- komunikačné protokoly pre vrstvy 4, 5, 6, 7 
ISO/OSI, aj s portmi a smermi 
- zóny a vrstvy (public, extranet, intranet, FE ML, 
BE) 
- autentifikáciu a autorizáciu 
- kryptografický manažment 
- aplikačnú bezpečnosť 
- šírenie identity a identifikátora requestov (flow_ID) 
- architektúru zálohovania a obnovy zo zálohy v 
navrhovanom disaster recovery plánu 
- integráciu s relevantnými bezpečnostnými 
funkciami v prípade GDPR 

Spĺňa B Niektoré body bude 
potrebné 
dopracovať 

Doku
ment
ácia 

Bezpečnostná dokumentácia pre projekty: 
- Scenáre a požiadavky pre bezpečnostné 
testovanie 
- Plán zaistenia bezpečnosti 
- Inventár informačných aktív s ich klasifikáciou a 
kategorizáciou 
- Analýza rizík s cost benefit analýzou 
- Software Licence Agreement 
- Zoznam bezpečnostných opatrení 
- Rozsah a metódy testovania 
- Plán odstránenia zistených nedostatkov 
- Záverečný report z bezpečnostného testovania 
- Návod na obsluhu, administráciu, konfiguráciu, 
inštaláciu  
- Operation Licence Agreement 
- Návrh (zmeny - ak aplikovateľné) vnútorného 
predpisu pre bezpečnú prevádzku, údržbu a zmenu 
riešenia vrátane riadenia identít a prístupov 

Spĺňa B Niektoré body bude 
potrebné 
dopracovať 

Doku
ment
ácia 

Súčasťou dodávky bude RACI matica Spĺňa A 
 

     

     

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

 

                                                                                          
                                                           podpis uchádzača    
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PRÍLOHA F1 
 NÁVRH ZMLUVY O DIELO 
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    NÁVRH 
 

Zmluva o dielo 
uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi: 
 
 
Obchodné meno:NCC, a.s..  
Sídlo: Mýtna 15,811 07 Bratislava 
IČO: 31359736 
DIČ: 2020296102 
IČ DPH: SK2020296102 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, v oddiely Sa,  
pod vložkou č.: 4964/B 
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Starzl, člen predstavenstva 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:XXXXXXXXXXX 
Sídlo:Ulica XX 
XXX XX Bratislava 
IČO: XX XXX XXX 
DIČ: XXXXXXXXXX 
IČ DPH: SKXXXXXX 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu XXXXXXX, v oddiely  XXX,  
pod vložkou č.: XXXX/B 
Štatutárny zástupca: XXXXXXXXXXX -   
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

 
Článok I. 

Definície pojmov 
 
Pokiaľ z obsahu textu nevyplýva niečo iné, budú mať pre účely tejto Zmluvy pojmy s 
veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam: 
 
Zmluvné strany Objednávateľ a Zhotoviteľ. 
Zmluva  Táto zmluva o dielo. 
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Príloha  Dokumentácia tvoriaca neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Takáto 
dokumentácia je označená ako “Príloha” .                                           

Dielo     
  Návrh riešenia, výroba, dodávka, inštalácia a implementácia „ 

„ Dodávka vývojového prostredia – Framework” na podporu 
vývoja moderných business aplikácií. Kľúčové vlastnosti diela 
sú popísané v Prílohe č.1  Technický opis služby (požiadavky 
na vývojové prostredie – Framework). Dielo sa považuje za 
dodané ak obsahuje všetky požadované výstupy. 

 
Tretia osoba  Právnická osoba alebo fyzická osoba iná ako Zmluvné strany. 
 
 
 

Článok II. 
Predmet Diela 

 
1. Zhotoviteľ sa Zmluvou zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť Dielo a Objednávateľ sa 

zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť cenu za vykonané Dielo vo výške a spôsobom 
stanoveným dohodou  Zmluvných strán. Výška a spôsob zaplatenia ceny Diela je 
špecifikovaný v článkoch IV. a V.  Zmluvy.   

 
Miestom plnenia Diela bude sídlo Objednávateľa : Mýtna 15, 811 07 Bratislava 
 
 
 

Článok III. 
Doba zhotovenia Diela 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy v súlade 
s nasledovnými míľnikmi: 
 

Míľnik Popis Požadovaný 
výstup 

Termín 
(navrhne 
uchádzač) 

1. Návrh riešenia 
Technický návrh riešenia s popisom 
všetkých požadovaných funkcií 
a spôsobu implementácie. Tento 
dokument je navrhnutý Zhotoviteľom 
a schvaľovaný Objednávateľom. 

Dokument: 
Návrh riešenia – 
funkčný design. 
 

……mesiacov 
od účinnosti 
zmluvy 
 

2. Vývoj riešenia 
Kompletná implementácia frameworku 
na základe dokumentu „Návrh riešenia 
a funkčný design“. Vykonanie 
základných testov.  Zaškolenie key 
userov. Príprava testovacej stratégie 
s dohodou o spôsobe oprave chýb. 

Užívateľská 
dokumentácia, 
Technická 
dokumentácia 
vrátane postupu 
inštalácie. 
Preberací 
protokol 
o nasadení do 
testovacieho 

….mesiacov 
od účinnosti 
zmluvy 
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prostredia. 
Príklady použitia 
frameworku. 
Zdrojové kódy 
k vyvinutému 
Dielu. 
Odsúhlasená 
testovacia 
stratégia 
a spôsob opravy 
chýb. 

3. Testovanie 
Vykonanie UAT v testovacom prostredí 
Objednávateľa. Zaškolení pracovníci 
Objednávateľa preveria funkčnosť Diela 
o čom bude spísaný Akceptačný 
protokol. 

Akceptačný 
protokol na 
prevzatie diela 

 
….mesiacov 
od účinnosti 
zmluvy 
 

 
 

Článok IV. 
Cena za Dielo 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto Zmluvy 

tak, že cena Diela nepresiahne sumy špecifikované v odseku 2. tohto článku Zmluvy. 
Takto stanovené maximálne ceny Diela sú platné počas celej doby realizácie Diela. 

2. Cena diela je stanovená na  ………(v ponuke sa neuvádza!!!) …..,- EUR bez DPH. 
V cene nie je zahrnutý potrebný HW a systémový SW. 

3. V celkovej cene Diela uvedenej v odseku 2 tohto článku Zmluvy nie je  zahrnutá  daň 
z pridanej hodnoty.  

4. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré súvisia 
s vykonaním Diela.  

5. Pokiaľ sa počas zhotovenia Diela vyskytne akákoľvek potreba realizovať ďalšie 
výkony, a takéto rozšírenie nebolo v cene Diela podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy 
zahrnuté, Zhotoviteľ môže požiadať o korešpondujúci nárast ceny za predpokladu, že 
potreba rozšírenia predmetu Diela nemohla byť predpokladaná v čase uzavretia tejto 
Zmluvy. 

6. Objednávateľ môže mať námietky proti takémuto nárastu ceny, pričom v takomto 
prípade sa Zmluvné strany pokúsia dosiahnuť prijateľný kompromis. Avšak 
Objednávateľ bude mať tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ požaduje 
nárast presahujúci 50 %  z ceny za Dielo podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy. 

7. Zhotoviteľ musí požiadať Objednávateľa o akékoľvek zvýšenie ceny Diela Bez 
zbytočného odkladu po zistení potreby takéhoto zvýšenia. Zhotoviteľ poskytne 
Objednávateľovi uspokojivé dôkazy o potrebe uskutočnenia takých výkonov, ktoré 
neboli zahrnuté v cene Diela podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy a s tým súvisiacej 
potrebe zvýšenia ceny Diela. 

  

 
Článok V. 

Platobné podmienky 
 



 
NCC a. s. 
Dodávka vývojového prostredia - Framework 

 

Súťažné podklady                                                                  
 
 

75 

1. Platba diela bude vykonaná po podpísaní preberacieho protokolu na základe riadneho 
daňového dokladu po realizácii každého míľniku v súlade z článkom III. a to 
nasledovne: 

Míľnik Popis Pomerná časť z celkovej ceny 
diela 

1. Návrh riešenia 20% 

2. Vývoj riešenia 50% 

3. Testovanie 30% 

 
 

Článok VI. 
Podmienky vykonania Diela 

 
1. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo vzniku škody na Diele až do jeho odovzdania 

Objednávateľovi podľa článku X. Zmluvy.  
2. Zhotoviteľ je povinný Dielo zhotoviť v súlade s touto Zmluvou a požiadavkami 

Objednávateľa. 
3. Objednávateľ je oprávnený v priebehu zhotovenia Diela meniť jeho rozsah. V prípade 

zmeny rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný takúto skutočnosť Bez zbytočného 
odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi. K písomnému oznámeniu o zmene rozsahu 
Diela Objednávateľ pripojí svoje požiadavky a odôvodnenia. V takomto prípade sú 
Zmluvné strany povinné Bez zbytočného odkladu začať jednanie o zmene ceny Diela 
a o zmene termínu ukončenia Diela. Ak nedôjde k dohode o zmene ceny a termínu 
ukončenia, platí pôvodný rozsah, cena a termín ukončenia diela. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v súlade s harmonogramom prác. 

Harmonogram prác je záväzný pre obe zmluvné strany.  
6. Ak Zhotoviteľ zistí počas zhotovenia Diela akékoľvek vážne prekážky, ktoré  

zabraňujú alebo spomaľujú zhotovenie Diela, alebo by mohli ohroziť ukončenie Diela, 
Zhotoviteľ bude Bez zbytočného odkladu  o týchto prekážkach  Objednávateľa 
písomne informovať, uvádzajúc podrobnosti o týchto prekážkach.  

7. Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo výlučne v priestoroch Objednávateľa a technických 
prostriedkoch Objednávateľa. Žiadna časť diela (dokumentácia, zdrojové kódy, 
hotové vývojové prostredie) nesmie opustiť priestory Objednávateľa. Táto skutočnosť 
sa bude považovať za hrubé porušenie Zmluvy. 

8. Ak použite Zhotoviteľ na návrh a vývoj Diela osoby Tretej strany, oznámi túto 
skutočnosť Objednávateľovi. Takéto osoby vystupujú v tejto zmluve ako osoby 
zamestnané Zhotoviteľom. 

 
 

Článok VII. 
Súčinnosť Objednávateľa 

 
1. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť včas a kompletne všetky doklady, 

dokumenty a informácie nevyhnutné na vykonanie Diela. Zároveň je Objednávateľ 
povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v úkonoch potrebných pre vykonanie Diela, 
ktoré sú viazané na jeho osobu podľa článku III. Tejto zmluvy a podľa odstavca 1.1 
Prílohy číslo 1..  

2. Objednávateľ zabezpečí vstup zamestnancov Zhotoviteľa na miesto zhotovenia Diela. 
Ďalej sa zaväzuje dať pracovníkom Zhotoviteľa k dispozícii sociálne zariadenia a 
dennú miestnosť. 
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3. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi bezodplatne poskytnúť dodávku médií 
v rozsahu nevyhnutnom na zhotovenie Diela. 

 
Článok VIII. 

Záručná doba a zodpovednosť 
 
 

 
1. Záručná doba na funkčnosť Informačného systému bude stanovená na dobu 12 

mesiacov od akceptovania Diela Objednávateľom. Za poruchu funkčnosti sa považuje 
to, ak sa Dielo nespráva podľa Prílohy č. 1, alebo podľa návodu na obsluhu. V tejto 
dobe Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky chyby informačného systému. 
Zhotoviteľ hradí iba náklady spojené s opravou údajov preukázateľne poškodených 
alebo stratených konaním osôb na strane Zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo a jeho jednotlivé časti budú zhotovené včas, bez 
porúch a že ich Objednávateľ bude môcť užívať pre účel, na ktorý je určené. Túto 
zodpovednosť má Zhotoviteľ aj vtedy, ak na zhotovenie jednotlivých častí Diela 
použije Tretiu osobu. 

3. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní Diela alebo jeho častí povinný dodržiavať všeobecne 
záväzné predpisy, Zmluvu a jej Prílohy, stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov 
verejnej správy a vychádzať z podkladov a pokynov, ktoré obdržal od Objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré majú pôvod v jeho nevhodnom užívaní 
v rozpore s účelom, na ktoré je určené alebo v nedostatočnej údržbe. 

5. Pravidlá opravy chýb, pravidlá odstraňovania problémov, povinnosti zmluvných strán 
a príslušné termíny budú popísané v dokumente „Testovacia stratégia a spôsob 
opravy chýb“, ktorá je súčasťou míľnika Vývoj riešenia. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi porušením jeho 
povinností pri zhotovovaní Diela podľa Zmluvy a/alebo nedodržaním navrhnutých 
a prezentovaných technických a ekonomicko-prevádzkových parametrov Diela resp. 
jeho častí. 

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie s odovzdaním diela v prípade, že mu 
Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť,  na ktorú sa zaviazal článku VII. 
Zmluvy. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi z dôvodu, že sa 
Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela riadil nesprávnymi pokynmi Objednávateľa v prípade, 
že Zhotoviteľ správnosť pokynov písomne potvrdil, ak sa Zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak. 

9. Po protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľ preberá zodpovednosť za údaje 
spracovávané Dielom. Zhotoviteľ neručí za akékoľvek škody spôsobené prevádzkou 
Diela pred jeho odovzdaní do prevádzky preberacím protokolom. 

 
 

Článok IX. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má potrebné skúsenosti, personál a zariadenia 

nevyhnutné na riadne a efektívne zhotovenia Diela v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy a že má všetky potrebné licencie a povolenia vyžadované na splnenie 
všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo takéto licencie alebo 
povolenia obdrží na vlastné náklady pred plánovaným začatím zhotovenia Diela. 
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2. Vývojové prostredie - Framework je chránený autorským zákonom, medzinárodnými 
zmluvami o autorských právach a ďalšími zákonmi týkajúcimi sa obchodných 
tajomstiev a iných práv k duševnému vlastníctvu. Zhotoviteľ po všetky autorské práva 
a ďalšie práva v súvislosti s duševným vlastníctvom informačného systému 
pre všetky jeho kópie, časti a preklady. Objednávateľ má právo využívať všetky 
funkcie informačného systému, modifikovať odovzdané Dielo podľa potreby 
a zasahovať do zdrojových kódov. Zhotoviteľ poskytne autorské práva 
Objednávateľovi, ktorý preberá všetky práva na ďalšiu modifikáciu a šírenie Diela. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať určité časti Diela prostredníctvom Tretích osôb 
(Subdodávka).  Aj v takýchto prípadoch Zhotoviteľ zodpovedá, ako by Dielo vykonával 
sám. 

4. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy predloží Objednávateľovi zoznam 
navrhovaných subdodávateľov (Príloha č.3 tejto zmluvy) s uvedením údajov o 
všetkých známych subdodávateľoch a údajov o osobách oprávnených konať za 
navrhovaných subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum 
narodenia. 

5. V prípade akejkoľvek zmeny údajov o navrhovaných subdodávateľoch podľa bodu 3. 
alebo v prípade zmeny navrhovaných subdodávateľov Zhotoviteľ túto zmenu oznámi 
Objednávateľovi doručením nového Zoznamu navrhovaných subdodávateľov 
Kupujúcemu bezodkladne ako sa o zmene dozvie, pričom v prípade zmeny 
navrhovaných subdodávateľov zároveň oznámi Kupujúcemu údaje podľa bodu 4. o 
nových subdodávateľoch. 

 
 

 
Článok X. 

Odovzdanie  Diela. 
 

1. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas vtedy, keď bolo zhotovené v súlade 
s touto Zmluvou, Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dielo v lehote stanovenej v 
článku III. Zmluvy, Dielo nemá žiadne vady, Zhotoviteľ odovzdá všetky dokumenty 
a doklady, ktoré s Dielom súvisia, a  vykoná sa úspešná skúšobná prevádzka. 

2. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané Objednávateľovi dňom podpisu  
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.  

3. Pred odovzdaním Diela Objednávateľovi vykonajú Zmluvné strany kontrolu Diela. 
Odovzdávacia kontrola nemôže byť vykonaná za neprítomnosti Objednávateľa alebo 
osoby určenej Objednávateľom. 

4. Akékoľvek meranie alebo kalkulácia, ktorá je súčasťou odovzdávacej kontroly, budú 
vykonávané v súlade s kvalitatívnymi a výkonnostnými kritériami a inými parametrami 
vymedzenými v tejto Zmluve. Výsledky takýchto meraní budú zaznamenané do 
protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami.  

5. V prípade, že sa pri kontrole zistia vady Diela Zmluvné strany dohodnú primeranú 
lehotu na ich odstránenie. Ustanovenia článku IV. Zmluvy platia rovnako. 

6. Dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu Zmluvnými stranami 
prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na Diele a vlastnícke právo k predmetu 
Diela zo Zhotoviteľa na Objednávateľa. 

7. Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené Dielo, ale pokiaľ tak 
Objednávateľ urobí, Dielo sa považuje za ukončené. Zhotoviteľ však bude mať 
povinnosť v primeranej lehote, ktorá bude stanovená písomnou dohodou Zmluvných 
strán odstrániť všetky vady alebo ukončiť práce, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak. Pokiaľ Zmluvné strany nedosiahnu dohodu o dĺžke primeranej lehoty na 
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odstránenie vád v lehote 3 pracovných dní odo dňa prevzatia Diela platí, že primeraná 
lehota na odstránenie vád Diela je 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 
reklamácie Zhotoviteľovi. 

8. V prípade, že Objednávateľ prevezme vadné alebo nedokončené Dielo, má  
Zhotoviteľ nárok len na pomernú časť ceny Diela. Do doby odstránenia vád Diela sa 
má za to, že Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela. 

 
 

Článok XI. 
Sankcie 

 
1. V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním príslušnej etapy 

Diela podľa článku III je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu. Zmluvná pokuta je 0,1% z dohodnutej ceny Diela za každý deň omeškania, 
maximálne však do celkovej výšky 50% z dohodnutej ceny Diela. Zmluvná pokuta 
bude splatná ku dňu vystavenia príslušného daňového dokladu a môže byť riešená 
vzájomným zápočtom pohľadávok. 

 
Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ak sa kedykoľvek ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane právne neplatným 
alebo nevykonateľným, toto neovplyvní ani neoslabí platnosť ani vykonateľnosť 
všetkých ostatných ustanovení tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany súhlasia s dodržaním dôvernosti, nevyužitia vo svoj prospech ani v 
prospech Tretích osôb a nezverejnením voči tretej strane  žiadnych informácií v 
súvislosti s obchodnými záležitosťami alebo majetkom druhej Zmluvnej strany,  
žiadnych technických, ekonomických a podnikateľských zámerov druhej Zmluvnej 
strany,  žiadnych podmienok tejto Zmluvy ani žiadnych iných skutočností, ktoré sa 
dozvedeli v súvislosti s týmto právnym vzťahom.  

3. Podpisom tejto Zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky predchádzajúce písomné 
a/alebo ústne dohody Zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. 

4. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka Slovenskej republiky a súvisiacimi predpismi.  

5. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku, ktorý sa po jeho 
podpise Zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 
7. Zmluva je platná len spolu s Prílohami. 
8. Z dôvodu, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na 

základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), 
bude Predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s 
dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a 
to oprávnenými osobami. Za osoby oprávnené sa považujú: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
alebo SIEA a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
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f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo Zmluvných strán obdrží jeden 
rovnopis. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali a jej obsahu porozumeli. Na 
znak toho, že je táto zmluva skutočným prejavom vôle strán, ju zástupcovia 
zmluvných strán vlastnoručne podpisujú. 

11. Dielo bude financované z prostriedkov Objednávateľa a z NFP z fondov EÚ.  
12. Prílohy zmluvy sú: 
      Príloha  č. 1       Technický opis služby (podľa Prílohy D1 súťažných podkladov) 
      Príloha  č. 2       Zoznam navrhovaných subdodávateľov. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa :   V Bratislave  dňa  
 
 
Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 _________________________ ______________________  
 Juraj Starzl, XXXXX XXXXXX, 
 člen predstavenstva xxxxxxx 

 
 
 

 


