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Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky,
zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
č. PUSR-2019/13620-3/42515

1. Verejný obstarávateľ:
Názov:
adresa:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
IČO:
31755194
Kontaktná osoba:
Mgr. Marta Asia Laliková
Telefón:
+421 2/20464206
E-mail:
marta.lalikova@pamiatky.gov.sk
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“).
2. Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby.
3. Názov zákazky: Vytvorenie kompletného dokumentu v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti
PAMIS pre potreby verejného obstarávania.
4. Opis predmetu zákazky: je špecifikovaný v prílohe č. 3 tejto výzvy
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 14833,- Eur bez DPH.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje/umožňuje predloženie variantných riešení.
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladaný termín a rozsah poskytnutia služby:
do 15.07.2019 predloží k rukám verejného
obstarávateľa/objednávateľa dva originály dokumentov v listinnej forme a jednu verziu dokumentu
v editovateľnej forme na vhodnom dátovom nosiči.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov: prostriedky z finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa v zmysle Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a
následne refinancovaný v prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (Výzva č. OPII2019/7/36-NP).
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Cena za poskytnuté služby bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača.
Podkladom pre úhradu ceny za dodanie predmetu zákazky bude faktúra vystavená dodávateľom po jeho
odovzdaní a prevzatí verejným obstarávateľom. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude preberací protokol
alebo dodací list.
Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia verejnému
obstarávateľovi.
V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené údaje alebo
bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, verejný obstarávateľ má právo takúto faktúru vrátiť
dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu. Dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť
novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Dodávateľ je zároveň povinný
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bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej forme na kontaktnú emailovú
adresu.
11. Informácia, či je zákazka vyhradená pre registrované integračné sociálne podniky, chránené dielne,
fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú
činnosť na chránenom pracovisku, alebo či je vyhradená v rámci programov chránených pracovných miest
za stanovených predpokladov: Nie
12. Podmienky účasti záujemcov: Verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou sa môže zúčastniť len
ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa § 32 ZVO osobného postavenia.
12.1




podmienky účasti týkajúce sa § 32 ZVO osobného postavenia
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – táto
podmienka účasti sa preukazuje výpisom z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného
registra(napríklad výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra
neziskových organizácií).
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (čestné
vyhlásenie Príloha č. 4 tejto výzvy).

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti § 32 ods. 1
písm. e) a f) alebo ak u neho existujú dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. f).
13.

Obsah ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
-

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax,
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa
ponuka predkladá – odporúčanie predloženia (podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou
oprávnenou konať v jeho mene).

-

Vyhlásenie uchádzača (príloha č. 2 tejto výzvy) podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou
oprávnenou konať v jeho mene).

-

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vzor príloha č. 1), podpísaný štatutárnym
zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene

-

Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu – vzor príloha č. 4

-

oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – táto podmienka
účasti sa preukazuje výpisom z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného
registra(napríklad výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových
organizácií).

V prípade preloženie ponuky e-mailom verejný obstarávateľ bude akceptovať predložené doklady aj vo forme
skenu platného dokladu.
14. Spôsob určenia ceny:
Návrh ceny v ponuke musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu predmetu zákazky
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky.
Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si
opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Predložené návrhy cien v ponukách sú maximálne. V
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke. V cene budú zahrnuté aj náklady spojené so
súčinnosťou úspešného uchádzača/dodávateľa v rámci realizácie celého procesu verejného obstarávanie –
až do popísania Zmluvy, ktorá bude výsledkom verejnej súťaže.

3
Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je registrovaným
platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť v ponuke. V prípade
uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na
Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný
obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a
zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej
únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so
slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH
bude nákladom verejného obstarávateľa.
15. Lehota a miesto na predloženie ponuky:
15.1 Miesto na predloženie ponuky:
- poštou, osobne, kuriérom na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
(úradné hodiny podateľne pon. až piatok od 08.00 hod do 14.00 hod.) z označením – „Projektová
dokumentácia “ Neotvárať“. Ponuka musí byť fyzicky doručená v lehote na predkladanie ponúk a na
doručené zásielky po tejto lehote sa nebude prihliadať.
- alebo e-mailom na adresu s uvedením obchodného mena alebo názvu uchádzača (sídla alebo
miesta podnikania) a označením zákazky na emailovú adresu: marta.lalikova@pamiatky.gov.sk
15.2 lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2019 do 08.00 hod
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky, ktoré splnia požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky budú vyhodnocované na
základe jediného kritéria:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu za celý predmet
zákazky v Eur s DPH.
17. Hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na predmet
zákazky. Platnou ponukou bude ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto výzve na
predloženie ponuky.
Výsledok verejného obstarávania: Po zaslaní oznámenie o úspešnosti ponúk bude úspešnému uchádzačovi
zaslaná v lehote viazanosti ponúk zaslanú objednávka.
18. Informácia, či bude použitá elektronická aukcia: Nie
19. Lehota viazanosti ponúk: do 30.10.2019
20. Doplňujúce informácie:
- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v
slovenskom jazyku.
Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie
je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí
splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich pravidiel:
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia záujemcu , podľa § 40 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty,
nepredložil požadované vyhlásenia dokladov a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené
informácie obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve, súvisiacich prílohách a pokynoch pre uchádzačov
na predkladanie ponúk.
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-

-

-

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ z vyhodnotených
ponúk osloví uchádzača, ktorý skončil druhý v poradí.
Pamiatkový úrad ako verejný obstarávateľ je registrovaný ako platca DPH podľa §7 a §7 ods. a Zákona
č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, ako osoba, ktorá nemá postavenie platiteľa dane,
avšak je povinná platiť daň z tovarov a služieb nadobudnutých z iného členského štátu EÚ, bez nároku na
odpočítanie dane.
Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude zodpovedať v plnom rozsahu za to, že predložený predmet
zákazky bude v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti PAMIS (príloha č. 5 tejto výzvy) a bude
reflektovať požiadavky PÚSR, musí byť vypracovaný v dostatočnom detaile, aby mohol byt použitý pre
potreby VO. V prípade nesúladu verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude tento nesúlad považovať za
vadu predmetu zákazky.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom
zákazky kedykoľvek a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly,
auditu, overovania na mieste sú: Najvyšší kontrolný úrad SR, orgán auditu, RO a ich spolupracujúce orgány
a nimi poverené osoby. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly
neprináleží zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada, ani iné plnenie. V prípade, že Objednávateľovi vznikne
škoda v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti kontrolným orgánom a nedodania
požadovaných podkladov zo strany úspešného uchádzača, je úspešný uchádzač povinný túto škodu
nahradiť v plnej miere.

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 Špecifikácie predmetu zákazky
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie Vzor
Príloha č. 5 Architektonickú štúdiu a ideový návrh
V Bratislave dňa: 03.06.2019

.....................................................................................
podpis - JUDr. Michal Špánik projektový manažér

...................................................................................
Podpis - Mgr. Lenka Ružičková – finančný manažér projektu
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Príloha č. 1 – VZOR Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)
Návrh
Názov a sídlo:
Názov predmetu zákazky:

na

plnenie

kritérií

Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Vytvorenie kompletného dokumentu v súlade so schválenou štúdiou
uskutočniteľnosti PAMIS, pre potreby verejného obstarávania OPZ.

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Mobil:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.:
e-mail:
Platca DPH: *označiť

* ANO

* Nie

Sadzba DPH

Riadok
1.

Názov položky

MJ

Vytvorenie kompletného dokumentu v súlade so
schválenou štúdiou uskutočniteľnosti PAMIS, pre
potreby verejného obstarávania OPZ
Cena spolu:

Cena bez
DPH [EUR]
/MJ

DPH

Cena s DPH
[EUR] /MJ

celok

x

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu bez DPH ako konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH
upozorní. V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.
1.
Čestne vyhlasujem/me, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená.

Miesto a dátum:

...................................................................................
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene
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Príloha č.2 – Vyhlásenie uchádzača – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)
Uchádzač:
Obchodný názov a sídlo uchádzača:
Osoba oprávnená konať za uchádzača:
Tel.:// Mobil:
Kontaktné údaje uchádzača:

e-mail:

Verejný obstarávateľ:
Názov a sídlo:

Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6,
814 06 Bratislava

Názov predmetu zákazky:

Vytvorenie kompletného dokumentu v súlade so schválenou štúdiou
uskutočniteľnosti PAMIS, pre potreby verejného obstarávania OPZ.

Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa § 117 ZVO

VYHLÁSENIE
Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom:
„Vytvorenie kompletného dokumentu v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti PAMIS, pre potreby
verejného obstarávania OPZ.“
1. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku na predmet zákazky a nie sme v zadávaní zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
3. Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na dodanie tovaru/
poskytnutie služieb /realizáciu prác, predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s
plnením zmluvného vzťahu.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejniť podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov:
- v neobmedzenom znení v PDF formáte podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
......................................................................................................................................................................
- v obmedzenom znení (uchádzač uvedie a vyznačí rozsah obmedzení a formát v akom budú doklady
zverejnené) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
......................................................................................................................................................................
5. Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu
zákazky v zmysle podmienok stanovených Verejným obstarávateľom a sú mu známe všetky kvantitatívne,
kvalitatívne a iné podmienky poskytnutia služby. Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými
potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel
objednávku a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných
požiadaviek na plnenie bližšie uvedených vo Výzvy s prílohami.
V .............................. dňa ..............

.................................
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene
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Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk č. PUSR-2019/13620-3/42515
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky
Projekt PAMIS bude implementovať Pamiatkový úrad SR z nasledovných dôvodov:
v zmysle § 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu pamiatkového
fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo. Podľa § 9 odsek 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov sú Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady
zriadené na výkon špecializovanej štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
Pamiatkový úrad SR v oblasti ochrany pamiatkového fondu zabezpečuje centrálnu správu pamiatkového fondu,
archeologických nálezov (z výskumov neštátnych subjektov a PÚ SR, náhodných nálezov a nálezov zaistených v
trestných konaniach)a archeologických nálezísk pre
Slovenskú republiku, vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu,
archeologických nálezov a archeologických nálezísk vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské
pamiatkové úrady.
Pamiatkový úrad SR ďalej rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a
metodológiu ochrany pamiatkového fondu, zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany, plní
funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému, vedie špecializovaný archív v oblasti ochrany
pamiatkového fondu a iné úlohy vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov.
Kompetencie Pamiatkového SR úradu tak umožňujú realizovať navrhnuté iniciatívy ako jedinej inštitúcii štátnej
správy.
Elektronizácia a informatizácia prostredia Pamiatkového úradu SR – PAMIS je najlepším variantom z
nasledujúcich dôvodov:
o
zavádza plnohodnotnú elektronickú komunikáciu s Pamiatkovým úradom SR a krajskými pamiatkovými
úradmi,
o

znižuje čas potrebný na vyhľadanie informácií o pamiatkovom fonde,

o

umožní účinnejšie využitie personálnych zdrojov,

o
konsoliduje dáta o pamiatkovej ochrane do jednotnej štruktúry a formy (údaje nebudú rozdrobené v
lokálnych súboroch na PC jednotlivých zamestnancov).
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Predmetný dokument bude finálne vypracovaný aj v spolupráci s našimi internými pracovníkmi, ktorí budú
súčinní počas celého procesu.
Dôležitým predpokladom je, že predmet zákazky musí byť v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti
PAMIS a musí reflektovať požiadavky PÚSR a musí byť vypracovaný v dostatočnom detaile, aby mohol byť použitý
pre potreby VO (príloha č. 5 tejto výzvy)

Predpokladaný obsah a rozsah dokumentu :
1 ÚVOD, MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE
2 PREDMET - INFORMAČNÝ SYSTÉM PAMIATKOVÉHO ÚRADU
2.1 Opis predmetu
2.1.1 Pôsobnosť Pamiatkového úradu
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2.1.2 Zdôvodnenie
2.1.3 Identifikované súčasné problémy
2.2 Ciele PAMIS
2.3 Legislatíva
2.3.1 Definícia najčastejšie používaných pojmov v súlade s platnou legislatívou:
2.4 Používatelia informačného systému PAMIS
3 OPIS SÚČASNÉHO STAVU
3.1 Biznis architektúra AS-IS
3.1.1 Najpočetnejšie procesy
3.1.2 Procesné nedostatky
3.1.3 Súčasné koncové služby
3.1.4 Súčasné evidencie (údajová základňa)
3.2 Aplikačná architektúra AS-IS
3.2.1 Súčasné prevádzkované IS
3.2.2 Technologická architektúra AS-IS (AA)
3.2.3 Bezpečnostná architektúra AS-IS
3.2.4 Prevádzka AS-IS (AA) – nefunkcionálne požiadavky
4 POŽIADAVKY NA INFORMAČNÝ SYSTÉM PAMIATKOVÉHO ÚRADU
4.1 Identifikované biznis požiadavky
4.1.1 Požiadavky vyplývajúce z legislatívy
4.1.2 Požiadavky na procesy PÚ a KPÚ
4.1.3 Požiadavky na služby PAMIS
4.2 Požiadavka na jednotlivé moduly informačného systému Pamiatkového úradu
4.3 Verejný portál
4.3.1 UX a grafika – dizajn
4.3.2 Verejná časť portálu
4.3.3 Privátna časť portálu
4.3.4 Administrátorská časť portálu (CMS)
4.3.5 Migrácia obsahu
4.4 Intranetový portál
4.4.1 Správa používateľov
4.4.2 Organizačná štruktúra
4.4.3 Zdieľané zložky
4.4.4 Kolaboračná platforma
4.4.5 CMS pre intranet
4.5 Mobilná Aplikácia
4.5.1 Obnova a ochrana
4.5.2 Odborné činnosti
4.6 Znalostná agenda
4.6.1 Správa evidencií referenčných údajov PF
4.6.2 Evidencia pamiatkového fondu
4.6.3 Správa údajov – centrálne odborné slovníky
4.6.4 Archív pamiatkového úradu
4.6.5 Agenda ochrany a obnovy pamiatkového fondu
4.6.6 Agenda odborných činností
4.7 Výkon štátnej správy
4.8 GIS
4.8.1 Požiadavky na riešenie
4.8.2 Požiadavky vo väzbe na sprístupnenie dát jednotlivým kategóriám užívateľov GIS NPU
4.9 Integrácie
4.9.1 Rozhrania pre integráciu (poskytovanie služieb PAMIS)
4.10 Modul - eFormuláre
4.11 Modul - Štatistiky a reporty
4.11.1 Základné požiadavky na modul reporty
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4.11.2 Funkčné požiadavky v oblasti tvorby reportov
4.11.3 Požadované reporty
4.11.4 Štatistiky
4.12 Nefunkčné požiadavky
4.12.1 Riadenie projektu
4.12.2 Analýza súčasného stavu
4.12.3 Návrh riešenia
4.12.4 Vývoj a Implementácia
4.12.5 Migrácia
4.12.6 Architektúra
4.12.7 Licencie
4.12.8 Prístupnosť, jazyková lokalizácia
4.12.9 Zdrojové kódy
4.12.10 Integrácie – charakteristika, spôsob, pravidlá
4.12.11 Štruktúra dát/Dátová základňa
4.12.12 Správa používateľov
4.12.13 Notifikácie
4.12.14 Infraštruktúra
4.12.15 Ochrana osobných údajov
4.12.16 Požiadavky na bezpečnosť
4.12.17 Požiadavky na dokumentáciu riešenia
4.12.18 Požiadavky na testovanie riešenia
4.12.19 Požiadavky na školenie používateľov
4.12.20 Požiadavky na nasadenie do prevádzky
4.12.21 Požiadavky na podporu počas produkčnej prevádzky
4.12.22 Prevádzkové požiadavky
Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude zodpovedať v plnom rozsahu za to, že predložený predmet
zákazky bude v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti PAMIS a bude reflektovať požiadavky PÚSR a
musí byť vypracovaný v dostatočnom detaile, aby mohol byt použitý pre potreby VO. V prípade nesúladu
verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude tento nesúlad považovať za vadu predmetu zákazky.
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Príloha č. 4 (Vzor)

Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods.1 písm. f), ZVO

Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

Dolu podpísaný zástupca štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene uchádzača
týmto vyhlasujem, že uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní zákazky
„Vytvorenie kompletného dokumentu v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti PAMIS, pre potreby
verejného obstarávania OPZ, v zmysle Výzvy vyhlásenej verejným obstarávateľom: Pamiatkový úrad SR, Cesta na
Červený most 6, Bratislava.

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V............................, dňa ...............

.........................................................
Podpis štatutárneho orgánu uchádzača,
alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene

