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 MsÚ/VYST/2022/6313-1-Br/VO Brtáň/ 044/5565303 09.09.2022 
 
 

 
VEC 
Výzva na predloženie ponuky – zaslanie 
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na dodanie tovaru a uskutočnenie 
stavebných prác  „Dodanie služby a dodanie technických zariadení formou prenájmu pre 
poslancov mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš“. 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej sú podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice 
upravujúcej postup pri zadávaní zákaziek uvedené podmienky verejného obstarávania.  

Na výber zmluvného partnera je použitý postup Výzva na predloženie ponuky, z ktorého 
nevyplývajú pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy pre plnenie 
predmetu zákazky. 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú 
ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 
 S pozdravom 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Ing. Gabriel Lengyel 
                              vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby 
 

 
 

 
 

Všetkým záujemcom 
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V Ý Z V A  
na predloženie ponuky 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby  

 „Dodanie služby a dodanie technických zariadení formou prenájmu pre poslancov 
mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš“ 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie: Mesto Liptovský Mikuláš  
Sídlo organizácie:  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00315524 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ivan Brtáň 
Telefón: 044/5565303 
Fax: 044/5621396 
E-mail: obstaravanie@mikulas.sk 
 

2. Predmet zákazky – opis :  
 

Predmetom zákazky je dodanie služby (využívanie poslaneckého portálu) a dodanie technických 
zariadení formou prenájmu pre poslancov mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš na 
obdobie 48 mesiacov.  
 
1. Popis dodávaného riešenia:  

Poskytovateľ dodáva systém, prostredníctvom ktorého budú poslancom sprístupňované 
podklady pre rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Sprístupnenie podkladov pre 
rokovania budú zabezpečovať určení pracovníci mestského úradu. Poslanci budú mať možnosť 
pristupovať k podkladom k mestskému zastupiteľstvu on-line. Vybraní používatelia budú mať k 
dispozícii preddefinované štatistické prehľady. Celé riešenie bude prevádzkované mimo 
počítačovú infraštruktúru mestského úradu. 

 
Systém musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:  
- Riešenie na platforme „Software as a Service“ – prístupné prostredníctvom verejného internetu,  
- zabezpečenie pripojenia výhradne prostredníctvom šifrovaného kanála,  
- prevádzkovanie umožnené aj mimo internej infraštruktúry IKT MsÚ LM,  
- poskytovanie služby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679    
  (GDPR),  
- riadenie prístupu prostredníctvom jedinečných prihlasovacích mien a hesiel,  
- právo zverejňovať dokumenty na portáli majú len určení pracovníci objednávateľa,  
- možnosť importu elektronických dokumentov,  
- funkcionalita zobrazovania histórie zverejnených materiálov,  
- viacúrovňový notifikačný mechanizmus na báze emailových notifikácií s možnosťou 
definovania a realizácie úprav prostredníctvom poskytovateľa,  
- funkcionalita automatizovaných štatistík zobrazujúcich mieru otvárania a preberania 
zverejnených materiálov,  
- garantovaná dostupnosť online služby 365 dní v roku s minimálnou dostupnosťou 97,5 %. 

 
2. Súčasťou riešenia je aj poskytnutie technických zariadení formou prenájmu počas 48 mesiacov 

s možnosťou ich odkúpenia za zostatkovú cenu pričom technické zariadenia počas doby 
prenájmu zostávajú zaradené ako súčasť hmotného majetku Poskytovateľa. 
Notebook 32 ks s min. špecifikáciou:  
Procesor:  s výkonom minimálne benchmark 10068 napríklad Intel Core i5-1135G7 
Operačný systém: Windows 10 Pro 64bit MUI/W11Pro alebo ekvivalent 
Pamäť: 8GB 3200Mhz DDR4 
Displej: 15.6 "FHD (1920x1080) (široký pozorovací uhol) Wide View, matný  
Grafická karta : NVIDIA GeForce MX 350 2GB alebo ekvivalent 
Pevný disk: 512 GB 
Optická mechanika: Nie 
Čítačka kariet: Micro SD 
Video kamera: Farebná kamera s rozlíšením HD (720p) 
Klávesnica: Podsvietená klávesnice CZ / SK - s numerickou klávesnicou 

mailto:obstaravanie@mikulas.sk
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Rozhrania: 
1x port RJ-45, 10/100/1 000 Mb / s 
2x porty USB 3.2 typu A 1. generácie 
1x port USB 2.0 typu A 
1x port USB 3.2 typu C 
1x univerzálna zvukový konektor typu Jack 
1x port HDMI 1.4 
1x port napájacieho adaptéra (4,5 x 2,9 mm) 
1x slot pre bezpečnostný zámok Wedge alebo ekvivalent 
1x slot karty SD 3.0 
Záruka: Záruka 4 roky od termínu dodania. 
 
Príslušenstvo:  
Optická myš bezdrôtová, 3 tlačidlová, rozhranie Wi-Fi  
Taška k notebooku 15,6 ",  
Office Home and Business 2021 SK (pre firmy)  
Antivírový program ESET Endpoint Protection Standard podpora 4 roky 

 
 

 
3. Súčasťou poskytnutej služby je aj zabezpečenie servisnej podpory a aktualizácie SW vybavenia 

pre technické zariadenia a to na dobu 48 mesiacov od prevzatia technických zariadení. Servisné 
zabezpečenie je požadované počas pracovnej doby a počas pracovných dní do 48 hodín od 
nahlásenia poruchy (8x5 NBD), pričom servis v prípade poruchy zariadenia bude vykonaný  
priamo u koncového používateľa. Aktualizácia SW vybavenia sa týka najmä operačného 
systému, kancelárskeho balíka a antivírového software a bude vykonávaná v priestoroch 
poskytovateľa. SW podpora sa týka najmä zabezpečenia podpory pri dostupnosti a správe 
poslaneckého portálu.    

 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 
67 861,33 bez DPH, určená v zmysle § 6 ZVO 
 

4. Typ zmluvy: 
Zmluva o poskytnutí služby podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov 

 
5. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania : 

Financovanie predmetu zákazky bude zo zdrojov mesta Liptovský Mikuláš. 

Financovanie bude prebiehať na základe faktúr 

Splatnosť faktúr je obvykle 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. V prípade, že 
doručená faktúra bude verejným obstarávateľom vrátená dodávateľovi na doplnenie, resp. 
opravenie podľa predchádzajúceho bodu tejto časti výzvy, lehota splatnosti takejto faktúry začne 
znovu plynúť dňom doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry verejnému obstarávateľovi. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Mesto Liptovský Mikuláš,  Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
 

7. Možnosť predloženia cenovej ponuky:  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Úspešný uchádzač predloží ponuku a dodá 
plnenie predmetu zákazky komplexne a v kvalite, vyplývajúcej z ponuky uchádzača a tak, aby 
celková cena za poskytnutie služby pokryla všetky záväzky z jeho ponuky a z uzatvorenej zmluvy. 
 

8. Variantné riešenie:  
Nie 

 
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

Termín dodávky technických zariadení je najneskôr do 14.10.2022  
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Termín uvedenia systému, ktorý sprístupňuje podklady pre rokovania mestského zastupiteľstva a 

pre poslancov je najneskôr do 15.11.2022. 
Trvanie zmluvy je 48 mesiacov od účinnosti zmluvy 

 
10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi 
verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) 
jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, 
podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 
dokumentoch.  

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 
20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. 

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných 
zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com 

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát 
bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do 
sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania 
v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním 
určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke 
existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom 
rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. 
uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným 
obstarávateľom.  

Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k 
predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a 
potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému 
obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.  

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách 
týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo 
„ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované 
záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.  

11. Registrácia : 

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou 
občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) . 

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné 
vykonať týmito spôsobmi : 

- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s 
elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná 
spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva 
poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.  

- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej 
spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu 
vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. 

- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom 
štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná 
poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.   

- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára 
uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. 

https://josephine.proebiz.com/
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Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname 
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem 
ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.  

12. Jazyk ponuky 
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku 
to neplatí pre ponuku, ďalšie doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 
 

13. Obsah ponuky 
- Ponuka predložená uchádzačom na musí obsahovať: 
- identifikačné údaje uchádzača – obchodný názov, adresa sídla uchádzača, meno, priezvisko a 

funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne čísla a e-mailová 
adresa, 

- Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ (príloha č.1) - § 23 ZVO 
- Čestné vyhlásenie „Zákaz činnosti“ (príloha č. 2) - § 32 ods. 1 písm. f) 
- Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo 

výzve, a o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, podpísané 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (príloha č. 3) 

- Cenová kalkulácia, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na dodanie predmetu zákazky  
- Kópia oprávnenia na podnikanie, výpis z obchodného registra alebo živnostenského 

registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov - § 32 ods.1 
písm. e). 
Verejnému obstarávateľovi je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej 
správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), tzn. že uchádzač nie je povinný predkladať tento 
doklad okrem iného než živnostenskho oprávnenia vydaného podľa osobitných predpisov. 

- Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v tejto Výzve na 
predkladanie ponúk musia byť v ponuke predložené v elektronickej podobe ako originály alebo 
úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov pokiaľ nie je určené inak, musia byť 
platné a nesmú obsahovať nepravdivé a skreslené informácie. 

Obsah predloženej ponuky musí zodpovedať všetkým požiadavkám verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky, resp. na jeho samostatnú časť (keď sa uplatňuje) uvedených v bode 2 Predmet 
zákazky, ako aj všetkých ďalších iných požiadaviek určených verejným obstarávateľom vo výzve na 
predkladanie ponúk . Verejný obstarávateľ určuje požiadavky na predmet zákazky (uvedené v tejto 
Výzve na predkladanie ponúk), ktoré musia byť súčasťou ponuky uchádzača. 

 
14. Predkladanie ponúk a lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk 20.9.2022 do 10,00 hod. 

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je 
vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE 
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. 

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov 
a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 
https://josephine.proebiz.com/. 

Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný 
informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).  

Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač 
pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo 
„Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky). 

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku (§ 49 ods. 7 ZVO). Uchádzač nemôže byť v tom istom 
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa poštových 
zásielok, faxom alebo osobne na takúto ponuku sa bude prihliadať ako keby nebola predložená  

https://josephine.proebiz.com/
https://josephine.proebiz.com/


 

6 / 19 

V prípade, ak uchádzač predloží elektronickú ponuku v rozpore s § 20 zákona o verejnom 
obstarávaní, takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená podľa § 49 ods. 4  
ZVO. 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 
15. Spôsob určenia ceny : 

 
V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa 

považujú ceny uvedené   v ponuke za ceny maximálne. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
Ceny budú vyjadrené v euro a budú platné počas trvania zmluvy. 
Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
Sadzba DPH a výška DPH 
Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Súčasne na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní. 
Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková 

cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy z hľadiska  dodanie tovaru. 
 
16. Kritérium na hodnotenie ponúk : 

Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH  
 
 
17. Ďalšie informácie 

- Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy 
a zároveň si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk, 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné 
podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa, 

- Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok  na základe prieskumu trhu  štandardným 
spôsobom (oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk). 

- Zmluvu je potrebné uzatvoriť do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia 
ponúk 

- Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmie 
existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm.f) ZVO . Ustanovenie § 11 ZVO týmto nie je 
dotknuté. 

- Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO 
- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle 

§152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo Hospodársky subjekt môže 
predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia 
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v 
ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne 
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 

 
 
 
 
Prílohy :  
č.1. Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
č.2. Čestné vyhlásenie „Zákaz činnosti“ 
č.3. Čestné vyhlásenie 
č.4.1 Návrh na plnenie kritéria 
č.4.2 Tabuľka na plnenie kritéria 
č.5  Zmluva o poskytnutí služby - návrh 
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Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác,  zákazka s  nízkou hodnotou postup podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

„Dodanie služby a dodanie technických zariadení formou prenájmu pre poslancov 
mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš“ 

 
................................(doplniť názov uchádzača)......................................................................................., 

zastúpený.................................doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.................................... 

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky  s nízkou hodnotou (ďalej len 

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou 

na predkladanie ponúk  týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 

postavenia v súťaži, 

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek či i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 

so zadaním tejto zákazky, 

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v 

priebehu procesu verejného obstarávania, 

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné pravdivé 

a úplné informácie. 

 
 

V ..................................... dňa ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis 
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Príloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie „Zákaz účasti“ 
 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, zákazka s  nízkou hodnotou postup podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

„Dodanie služby a dodanie technických zariadení formou prenájmu pre poslancov 
mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš“ 

 
................................(doplniť názov uchádzača)......................................................................................., 

zastúpený.................................doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.................................... 

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky  s nízkou hodnotou (ďalej len 

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou 

na predkladanie ponúk týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ..................................... dňa ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis 
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Príloha č. 3 

 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie  
 

Zákazka na zákazka na uskutočnenie stavebných prác,  zákazka s  nízkou hodnotou postup podľa § 
117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

„Dodanie služby a dodanie technických zariadení formou prenájmu pre poslancov 
mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš“ 

 
................................(doplniť názov uchádzača)......................................................................................., 

zastúpený.................................doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.................................... 

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky  s nízkou hodnotou (ďalej len 

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou 

na predkladanie ponúk týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 
že súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve, a všetky údaje a doklady 
uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ..................................... dňa ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis 
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Príloha č. 4.1 

 

Návrh plnenia kritéria 
 

„Dodanie služby a dodanie technických zariadení formou prenájmu pre 
poslancov mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš“ 

 
Identifikácia uchádzača : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk : 
 
1.  Cena za dodanie predmetu zákazky 
 
 

Predmet zákazky Cena v EUR bez DPH 
Cena v EUR vrátane  

DPH 

Poslanecký portál   

Technické zariadenia 
(Notebook s príslušenstvom a 

SW vybavením) 
  

Zabezpečenie servisnej 
podpory 

  

Celkom za predmet zákazky   

 
 

 
 

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.         
 
 
 
Podpis .................................................................................... 
 Osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača) 
 
 
Dátum : 
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Príloha č. 4.2 

     Tabuľka na plnenie kritéria 
 

P.č. 
špecifikácia tovaru 

popis tovaru/služby mn. bal./mes 
JEDNOTKOVÁ CENA  CELKOVÁ CENA  

/služieb bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

1 Poslanecký portál 

Funkcionalita portálu : 

1 
Súbor/ 48 
mesiacov 

        

- Riešenie na platforme „Software as a Service“ – prístupné prostredníctvom verejného internetu, 

- zabezpečenie pripojenia výhradne prostredníctvom šifrovaného kanála, 

- prevádzkovanie umožnené aj mimo internej infraštruktúry IKT MsÚ LM, 

- poskytovanie služby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR), 

- riadenie prístupu prostredníctvom jedinečných prihlasovacích mien a hesiel, 

- právo zverejňovať dokumenty na portáli majú len určení pracovníci, 

- možnosť importu elektronických dokumentov, 

- funkcionalita zobrazovania histórie zverejnených materiálov, 

- viacúrovňový notifikačný mechanizmus na báze emailových notifikácií s možnosťou definovania a realizácie 
úprav prostredníctvom dodávateľa, 

- funkcionalita automatizovaných štatistík zobrazujúcich mieru otvárania a preberania zverejnených materiálov, 

- garantovaná dostupnosť online služby 365 v roku s min. dostupnosť 97,5 %. 

30 licencií pre užívateľov systému 

2 

Technické 
zariadenia 

(Notebook s 
príslušenstvom a 
SW vybavením) 

Procesor: s výkonom minimálne benchmark 10068 napríklad Intel Core i5-1135G7 

1 sada 32 ks          

Operačný systém: Windows 10 Pro 64bit MUI/W11Pro alebo ekvivalent 

Pamäť: 8GB 3200Mhz DDR4 

Displej: 15.6 "FHD (1920x1080) (široký pozorovací uhol) Wide View, matný 

Grafická karta : NVIDIA GeForce MX 350 2GB alebo ekvivalent 

Pevný disk: 512 GB 

Optická mechanika: Nie 

Čítačka kariet: Micro SD 

Video kamera: Farebná kamera s rozlíšením HD (720p) 

Podsvietená klávesnica CZ / SK - s numerickou klávesnicou 

Rozhrania: 

1x sklápacie port RJ-45, 10/100/1 000 Mb / s 

2x porty USB 3.2 typu A 1. generácie 

1x port USB 2.0 typu A 

1x port USB 3.2 typu C 

1x univerzálna zvukový konektor typu Jack 
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1x port HDMI 1.4 

1x port napájacieho adaptéra (4,5 x 2,9 mm) 

1x slot pre bezpečnostný zámok Wedge alebo ekvivalent 

1x slot karty SD 3.0 

Záruka: Záruka 4 roky od termínu dodania 

Príslušenstvo:  

Optická myš bezdrôtová, 3 tlačidlová, rozhranie Wi-Fi  

Taška k notebooku 15,6 ",  

Office Home and Business 2021 SK (pre firmy)  

Antivírový program ESET Endpoint Protection Standard 4R 

3 
Zabezpečenie 
servisnej podpory 

Zabezpečenie servisnej podpory a aktualizácie SW vybavenia pre technické zariadenia uvedené v položke č.1. 

1 
Súbor/ 48 
mesiacov 

        

Servisné zabezpečenie je požadované počas pracovnej doby a počas pracovných dní do 48 hodín od nahlásenia 
poruchy (8x5 NBD), pričom servis bude vykonaný  priamo u koncového používateľa. 

Aktualizácia SW vybavenia sa týka najmä operačného systému, kancelárskeho balíka a antivírového software 

SW podpora sa týka najmä zabezpečenia podpory pri dostupnosti a správe poslaneckého portálu – položka č.2. 
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Príloha č. 5 

 

Zmluva o poskytnutí služby  
uzavretá na základe § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Číslo zmluvy objednávateľa : ..................................... 

 
Číslo zmluvy poskytovateľa : ................................... 

 
 

ČI. I. Zmluvné strany 
Objednávateľ:  
Názov organizácie:  Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo organizácie:   Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Štatutárny orgán:   Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta  
Osoby oprávnené konať:  
vo veciach technických:  Ing. Dušan Močarník  
vo veciach užívania predmetu zmluvy: poslanci mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš  
IČO:     00315524  
DIČ :    2021031111  
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  
Č.účtu:     1600443002/5600  
IBAN :     SK89 5600 0000 0016 0044 3002  
(ďalej len “Objednávateľ ”)  
 

a 
  

Poskytovateľ :  
Názov organizácie:    
Sídlo organizácie:    
Spoločnosť je zapísaná v OR  
Štatutárny orgán:     
IČO:       
DIČ:       
IČ DPH:     
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
IBAN:       
(ďalej len “Poskytovateľ”) 

 
Preambula 

 
Zmluvné strany spoločne konštatujú:  
 

1. Objednávateľ je právnickou osobou – má záujem o dodanie systému, prostredníctvom ktorého 
budú poslancom sprístupňované podklady pre rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej 
rady resp. pre rokovania komisií mestského zastupiteľstva. podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.  

 
2. Objednávateľ si je vedomý, že pre splnenie predmetu zmluvy je nevyhnutné poskytnúť 

Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre plnenie tejto zmluvy a v zmysle podmienok tejto zmluvy.  

 
3. Táto zmluva o spolupráci sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  
 



 

14 / 19 

4. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky majetkové práva z duševného vlastníctva autorov k autorským 
dielam alebo priemyselné práva, ktoré tvoria súčasť poskytovanej služby  je oprávnený užívať na 
základe licencie poskytnutej od jej pôvodného nositeľa.   

 
Čl.II.  

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie služby (využívanie poslaneckého portálu) pre poslancov 
mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 48 mesiacov.  

 
2. Popis dodávaného riešenia:  

 
2.1 Poskytovateľ dodáva systém, prostredníctvom ktorého budú poslancom sprístupňované 

podklady pre rokovania mestského zastupiteľstva. Sprístupnenie podkladov pre rokovania 
budú zabezpečovať určení pracovníci mestského úradu. Poslanci budú mať možnosť 
pristupovať k podkladom k mestskému zastupiteľstvu on-line. Vybraní používatelia budú mať 
k dispozícii preddefinované štatistické prehľady. Celé riešenie bude prevádzkované mimo 
počítačovú infraštruktúru mestského úradu. 
 

 
Systém musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:  

 
2.1.1  

- Riešenie na platforme „Software as a Service“ – prístupné prostredníctvom verejného 
internetu,  
- zabezpečenie pripojenia výhradne prostredníctvom šifrovaného kanála,  
- prevádzkovanie umožnené aj mimo internej infraštruktúry IKT MsÚ LM,  
- poskytovanie služby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679    
  (GDPR),  
- riadenie prístupu prostredníctvom jedinečných prihlasovacích mien a hesiel,  
- právo zverejňovať dokumenty na portáli majú len určení pracovníci objednávateľa,  
- možnosť importu elektronických dokumentov,  
- funkcionalita zobrazovania histórie zverejnených materiálov,  
- viacúrovňový notifikačný mechanizmus na báze emailových notifikácií s možnosťou 
definovania a realizácie úprav prostredníctvom poskytovateľa,  
- funkcionalita automatizovaných štatistík zobrazujúcich mieru otvárania a preberania 
zverejnených materiálov,  
- garantovaná dostupnosť online služby 365 dní v roku s minimálnou dostupnosťou 97,5 
%. 

 
2.1.2  

Súčasťou riešenia je aj poskytnutie technických zariadení formou prenájmu počas 48 
mesiacov s možnosťou ich odkúpenia za zostatkovú cenu pričom technické zariadenia 
počas doby prenájmu zostávajú zaradené ako súčasť hmotného majetku Poskytovateľa. 
Notebook s min. špecifikáciou:  
Procesor:  s výkonom minimálne benchmark 10068 napríklad Intel Core i5-1135G7 
Operačný systém: Windows 10 Pro 64bit MUI/W11Pro alebo ekvivalent 
Pamäť: 8GB 3200Mhz DDR4 
Displej: 15.6 "FHD (1920x1080) (široký pozorovací uhol) Wide View, matný  
Grafická karta : NVIDIA GeForce MX 350 2GB alebo ekvivalent 
Pevný disk: 512 GB 
Optická mechanika: Nie 
Čítačka kariet: Micro SD 
Video kamera: Farebná kamera s rozlíšením HD (720p) 
Klávesnica: Podsvietená klávesnice CZ / SK - s numerickou klávesnicou 
Rozhrania: 
1x port RJ-45, 10/100/1 000 Mb / s 
2x porty USB 3.2 typu A 1. generácie 
1x port USB 2.0 typu A 
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1x port USB 3.2 typu C 
1x univerzálna zvukový konektor typu Jack 
1x port HDMI 1.4 
1x port napájacieho adaptéra (4,5 x 2,9 mm) 
1x slot pre bezpečnostný zámok Wedge alebo ekvivalent 
1x slot karty SD 3.0 
Záruka: Záruka 4 roky od termínu dodania. 
 
Príslušenstvo:  
Optická myš bezdrôtová, 3 tlačidlová, rozhranie Wi-Fi  
Taška k notebooku 15,6 ",  
Office Home and Business 2021 SK (pre firmy)  
Antivírový program ESET Endpoint Protection Standard podpora 4 roky 

 
2.1.3  

Súčasťou poskytnutej služby je aj zabezpečenie servisnej podpory a aktualizácie SW 
vybavenia pre technické zariadenia a to na dobu 48 mesiacov od prevzatia technických 
zariadení. Servisné zabezpečenie je požadované počas pracovnej doby a počas 
pracovných dní do 48 hodín od nahlásenia poruchy (8x5 NBD), pričom servis v prípade 
poruchy zariadenia bude vykonaný  priamo u koncového používateľa. Aktualizácia SW 
vybavenia sa týka najmä operačného systému, kancelárskeho balíka a antivírového 
software a bude vykonávaná v priestoroch poskytovateľa. SW podpora sa týka najmä 
zabezpečenia podpory pri dostupnosti a správe poslaneckého portálu.    

 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať predmet zmluvy v súlade s podmienkami 

dohodnutými zmluvnými stranami v tejto zmluve bez vád, spĺňajúcich požiadavky objednávateľa 
zadané pri verejnom obstarávaní tejto zákazky. 
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje funkčný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu 
podľa platobných podmienok.  
 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že parametre poskytovanej služby a funkčný portál bude spĺňať 
minimálnu funkcionalitu uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  
 

6. Z technických dôvodov môže Poskytovateľ obmedziť prevádzku systému v týchto prípadoch:  
a. pri vykonávaní pravidelnej údržby technického zariadenia alebo programového vybavenia 

potrebného na prevádzku systému. V takomto prípade môže byť prevádzka systému 
čiastočne alebo úplne v nevyhnutnom rozsahu obmedzená. Poskytovateľ zašle 
Objednávateľovi e-mailom v dostatočnom predstihu oznámenie o termíne a dĺžke 
obmedzenia ( min. 3 pracovné dni vopred ). Pravidelná údržba bude vykonávaná najmä 
počas nočných hodín.  

b. povinnosť obmedzenia alebo prerušenia prevádzky systému vyplynie z platného právneho 
ustanovenia alebo rozhodnutia štátneho orgánu. 

  
7. Súčasťou tohto riešenia nie je zálohovanie používateľských dát na technických zariadeniach a ich 

obnova po prípadnej oprave technického zariadenia. Za dáta ako aj ich pravidelné zálohovanie 
a prípadnú obnovu zodpovedá koncový používateľ. 

 
8. Kontaktnou osobou pre odovzdávanie technických zariadení tak ako pri prvotnom prevzatí, tak aj 

pri odovzdávaní a prevzatí technických zariadení do opravy a po oprave voči poskytovateľovi je 
za objednávateľa osoba oprávnená konať vo veciach technických, alebo ním poverená osoba za 
objednávateľa. 

 
9. V prípade požiadavky objednávateľa o navýšenie počtu technických zariadení sa objednávateľ 

zaväzuje uhradiť náklady na dokúpenie doplneného technického zariadenia. 
 
10. V prípade odcudzenia technického zariadenia, mechanického poškodenia, alebo iného 

poškodenia, ktorého rozsah pri reklamácii neuzná servisné stredisko výrobcu zariadenia, sa 
objednávateľ zaväzuje uhradiť náklady spojené s opravou technického zariadenia, prípadne 
uhradiť náklady na dokúpenie nového technického zariadenia.    
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Čl. III. 
Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

 
1. Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 

Mikuláš 
2. Termín dodávky technických zariadení je najneskôr do 14.10.2022 a celého predmetu zmluvy je 

najneskôr do 15.11.2022. 
 

Čl. IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Za riadne plnenie predmetu zmluvy špecifikovaného v tejto zmluve, sa Objednávateľ zaväzuje 

uhradiť Poskytovateľovi počas 48 mesiacov od termínu platnosti a účinnosti zmluvy celkovú cenu 
vo výške: ............. EUR bez DPH, to je ............. EUR s DPH, slovom ............. EUR s DPH podľa 
prílohy č. 1. 

 
2. Financovanie predmetu zákazky bude z finančných prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš. 
 
3.  Financovanie bude prebiehať na základe vystavovaných faktúr na mesačnej báze v nasledovnej 

štruktúre :  
1. Splátka vo výške 50% celkovej sumy, čo je .............EUR bez DPH, to je .............EUR s DPH, 
splatnej na základe faktúry vystavenej poskytovateľom do 10 dní od účinnosti tejto zmluvy.  
2. 48 splátok vo výške 1/48 zostávajúcej časti ponukovej ceny, to je 48 splátok po .............EUR 
bez DPH, to je .............EUR s DPH,  na základe faktúry vystavenej poskytovateľom s dátumom 
zdaniteľného plnenia vždy k poslednému dňu v mesiaci, kedy bola služba poskytnutá. 
 

4. Úhrada bude prevádzaná v mene EUR z účtu Objednávateľa na účet Poskytovateľa. Úhrada je 
uskutočnená dňom pripísania čiastky na účet Poskytovateľa.  

 
5.  Faktúra musí mať náležitosti účtovného dokladu podľa aktuálnej legislatívy. 
 
6. Odmietnutie faktúry - Objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru, ak nespĺňa predpísané 

náležitosti alebo bola vystavená v rozpore so zmluvou alebo právnymi predpismi. 
 

 
Čl. V. 

Trvanie a zánik zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa jej platnosti a účinnosti.  
 

2. Táto zmluva zaniká:  
a. zo zákonných dôvodov vrátane rozhodnutia príslušného rozhodcovského súdu, alebo 

b. vzájomnou písomnou dohodou, alebo  

c. jednostranným odstúpením, alebo 

d. vypovedaním zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom podľa ust. Obchodného 
zákonníka. 
  

3. Odstúpenie Poskytovateľa - Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:  
a. Faktúra k úhrade poplatku nebude riadne uhradená do 30 pracovných dní po splatnosti, 
alebo  

b. Objednávateľ hrubo poruší povinnosti a práva pri používaní portálu najmä pokiaľ používa  
reverse engineering, dekompiláciu, disassemble alebo iný postup spätnej analýzy na zistenie  
algoritmu bez súhlasu Poskytovateľa.  

 

4. Zmluvná strana s výnimkou prípadu uvedenom v ods.2 písm. d) nemôže odstúpiť od zmluvy, ak:  
a. druhú zmluvnú stranu písomne neupozornila na podstatné porušenie tejto zmluvy a zároveň 

ju nevyzvala na upustenie od tohto porušovania alebo odstránenia následkov takéhoto 
porušenia  
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b. možno závažné porušenie zmluvy primerane finančne kompenzovať zmluvnou stranou, 
ktorá sa závažného porušenia dopustila a druhá zmluvná strana bude s ponúknutou 
kompenzáciou súhlasiť.  

 
 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). 

Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom 
vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote.  
 

2. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy prestanú byť platné, neznamená to, že celá zmluva stráca 
platnosť. V takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že nájdu formulácie a znenie čo najviac 
podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto zmluvy, pri 
rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidve zmluvné strany.  
 

3. Pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, včítane 
prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve 
poskytovateľ.  
 

5. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len na základe písomných 
očíslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými osobami všetkých zmluvných strán.  

 
6. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Občianskeho 
zákonníka.  
 

7. Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že :  
a. sa oboznámili s obsahom zmluvy a súhlasia s ním,  

b. všetky údaje uvedené v tejto zmluve sú pravdivé,  

c. ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tejto zmluvy 
nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. poctivému obchodnému 
styku, táto zmluva je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich 
dostatočne určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne 
ktoréhokoľvek z účastníkov a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok, 
neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 
 

V Liptovskom Mikuláši dňa : .......       
 
 
 
  …….………………………………….  
 Ing. Ján Blcháč, PhD.  
     primátor mesta Liptovský Mikuláš 

   V ................................................. dňa : .............. 
 
 
 
.....................….………………………………….  

............. 
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Príloha č. 1 
 

P.
č. 

špecifikácia 
tovaru 

/služieb 
popis tovaru/služby mn. 

bal./
mes 

JEDNOTKOVÁ CENA  CELKOVÁ CENA  

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

         

1 

Poslanecký portál   Funkcionalita portálu : 
- Riešenie na platforme „Software as a Service“ – prístupné 
prostredníctvom verejného internetu,  
- zabezpečenie pripojenia výhradne prostredníctvom šifrovaného kanála, 
- prevádzkovanie umožnené aj mimo internej infraštruktúry IKT MsÚ LM, 
- poskytovanie služby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR),  
- riadenie prístupu prostredníctvom jedinečných prihlasovacích mien a 
hesiel, 
- právo zverejňovať dokumenty na portáli majú len určení pracovníci,  
- možnosť importu elektronických dokumentov, 
- funkcionalita zobrazovania histórie zverejnených materiálov, 
- viacúrovňový notifikačný mechanizmus na báze emailových notifikácií s 
možnosťou definovania a realizácie úprav prostredníctvom dodávateľa, 
- funkcionalita automatizovaných štatistík zobrazujúcich mieru otvárania a 
preberania zverejnených materiálov, 
- garantovaná dostupnosť online služby 365 v roku s min. dostupnosť 
97,5 %. 
30 licencií pre užívateľov systému  

1 Súbor
/ 48 

mesia
cov  

    

2 

Technické 
zariadenia 
(Notebook s 
príslušenstvom a 
SW vybavením) 

Procesor: s výkonom minimálne benchmark 10068 napríklad Intel Core i5-
1135G7 
Operačný systém: Windows 10 Pro 64bit MUI/W11Pro alebo ekvivalent 
Pamäť: 8GB 3200Mhz DDR4 
Displej: 15.6 "FHD (1920x1080) (široký pozorovací uhol) Wide View, matný 
Grafická karta : NVIDIA GeForce MX 350 2GB alebo ekvivalent 
Pevný disk: 512 GB 
Optická mechanika: Nie 
Čítačka kariet: Micro SD 
Video kamera: Farebná kamera s rozlíšením HD (720p) 
Podsvietená klávesnica CZ / SK - s numerickou klávesnicou 
Rozhrania: 
1x sklápacie port RJ-45, 10/100/1 000 Mb / s 
2x porty USB 3.2 typu A 1. generácie 
1x port USB 2.0 typu A 
1x port USB 3.2 typu C 
1x univerzálna zvukový konektor typu Jack 

1 sada 
32 ks 
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1x port HDMI 1.4 
1x port napájacieho adaptéra (4,5 x 2,9 mm) 
1x slot pre bezpečnostný zámok Wedge alebo ekvivalent 
1x slot karty SD 3.0 
Záruka: Záruka 4 roky od termínu dodania 
Príslušenstvo:  
Optická myš bezdrôtová, 3 tlačidlová, rozhranie Wi-Fi  
Taška k notebooku 15,6 ",  
Office Home and Business 2021 SK (pre firmy)  
Antivírový program ESET Endpoint Protection Standard 4R 

3 

Zabezpečenie 
servisnej podpory 

Zabezpečenie servisnej podpory a aktualizácie SW vybavenia pre 
technické zariadenia uvedené v položke č.1.  
Servisné zabezpečenie je požadované počas pracovnej doby a počas 
pracovných dní do 48 hodín od nahlásenia poruchy (8x5 NBD), pričom 
servis bude vykonaný  priamo u koncového používateľa. 
Aktualizácia SW vybavenia sa týka najmä operačného systému, 
kancelárskeho balíka a antivírového software 
SW podpora sa týka najmä zabezpečenia podpory pri dostupnosti a 
správe poslaneckého portálu – položka č.2. 

1 Súbor
/ 48 

mesia
cov 

    

Cena spolu bez DPH 
   

DPH 20%  
   

Cena spolu s DPH  
   

 

 


