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VÝZVA Č. 3904/2020 NA OBSTARANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 

podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  - prieskum trhu na dodanie služby: 
 

Elektronický systém právnych informácií na obdobie 2021-2024 
 

 Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Kancelária verejného ochrancu práv, Grӧsslingová 35, 811 09 Bratislava 
IČO: 36064041  

kontaktná osoba – JUDr. Viktória Hollá, 02/32 36 37 71, ponuka@vop.gov.sk 
 

 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy;  
48611000-4 - Databázový softvérový balík;  

48810000-9 – Informačné systémy 

 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 

 Lehota a miesto dodania predmetu zákazky: 

 od 15.01.2021 do 15.01.2024 

 Slovenská republika 
 

 Predpokladaná hodnota zákazky: 
18 000 EUR bez DPH  

 

 Opis predmetu zákazky: 
 

Minimálne požiadavky na Elektronický systém právnych informácií: 

 Prístup pre 40 používateľov formou online z ľubovoľného zariadenia prostredníctvom 

webového prehliadača bez nutnosti inštalácie klienta, s podporou rôznych 
prehliadačov. 

 Používateľsky jednoduchá práca s právnymi predpismi a súvisiacimi dokumentmi, 
aktuálnymi komentármi právnych predpisov, jednoduché vyhľadávanie napr. zadaním 

čísla predpisu, názvu, autora, kľúčového textu, dátumu a pod., možnosť fulltext 
vyhľadávania. 

 Zbierka zákonov a konsolidovaných znení - všetky právne predpisy uverejnené  

v min. od roku 1918 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia 
vo všetkých časových verziách; svojimi nástrojmi a možnosťami uľahčuje rýchlu 

orientáciu v predpisoch a poskytuje ich vzájomnú previazanosť.  

 Prístup k obchodnému vestníku SR aj s archívom, k Vestníku NBS a iných ústredných 

orgánov štátnej správy, ostatných orgánov štátnej správy, stavovských predpisov 
a pod. 

 Komentáre k zákonom priebežne aktualizované komentáre k jednotlivým 
ustanoveniam významných právnych predpisov z rôznych oblastí práva. 

 Rozhodnutia súdov (judikáty) - Databáza rozhodnutí súdov SR, ČR, Európskych súdov 
s možnosťou vyhľadávania min. podľa kľúčových slov, čísiel rozhodnutí, času vydania 

rozhodnutia, druhu súdu, spis. značky, autora a prameňa a prepojením na právne 
vzťahy k súvisiacim predpisom. 

 Odborné články (literatúra) - aktualizované odborné články od odborníkov  

z právnej oblasti; články prepojené na legislatívu aktívnymi odkazmi; vrátane článkov 
z časopisov "Justičná revue", alebo "Zo súdnej praxe" alebo "Bulletin slovenskej 

advokácie" a pod.,  
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 Monografie, bibliografie, výbery z judikatúry, otázky a odpovede  

 Príklady z praxe alebo ekvivalent (napr. obdobné informácie publikované  
v odborných časopisoch), prípadne prístup na odborný portál s danou problematikou 
- odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe určené širokej verejnosti za 

účelom riešenia bežných problémov používateľov z rôznych oblastí; príklady z praxe 
sú prepojené na legislatívu aktívnymi odkazmi.,  

 Vzory zmlúv a právnych podaní - produkt obsahujúci vzory zo všetkých oblastí práva 
predstavujúci určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby; 

pri konkrétnom vzore je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku 
zákonov; vzor zmluvy a podania môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom 

editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť.,  

 Dôvodové správy - databáza dôvodových správ od r. 1993 po súčasnosť. 

 Metodické usmernenia a výkladové stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov, 
metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, dokumenty Národného 

inšpektorátu práce a pod. 

 Online archív právnických časopisov "Zo súdnej praxe" alebo "Justičná revue" - všetky 

ročníky min. od r. 2001 s možnosťou vyhľadávania prostr. kľúčového slova;  
s možnosťou stiahnutia si jednotlivých záznamov z ktoréhokoľvek čísla v PDF alebo 
RTF formáte.,  

 Aktuálne vydania právnických časopisov "Zo súdnej praxe" alebo "Justičná revue" - 
online prístup k najnovším číslam s možnosťou stiahnutia si jednotlivých záznamov  

z každého čísla v PDF alebo RTF formáte.,  

 Predpisy EÚ a judikatúra SDEU - online prístup k aktualizovanej databáze smerníc  

a nariadení EÚ publikovaných na portáli Eur-lex a vyhľadávanie v publikovanej 
judikatúre SDEU 

 Monitor legislatívneho procesu formou e-mailovej notifikácie o všetkých 
pripravovaných zmenách v legislatíve SR na dennej báze (informovanie o všetkých 

posunoch v rámci kreovania právneho predpisu až po zverejnenie predpisu v Zbierke 
zákonov SR 

 Kalkulačky na výpočet lehôt, súdnych poplatkov, úrokov z omeškania. 

 Všetky nejasnosti týkajúce sa práce so systémom právnych informácií, technické a 

obsahové problémy rieši a vysvetľuje formou bezplatného tel. alebo emailového 
poradenstva operátor (hot-line). 

 Možnosť zriadenia osobného profilu používateľa podľa vlastného výberu opakovane 

používaných dokumentov alebo kritérií vyhľadávania dokumentov uložením odkazu na 
zvolený dokument 

 Verejný obstarávateľ požaduje bezplatné zaškolenie v rozsahu min. 1 hod. podľa 
zoznamu účastníkov určeného verejným obstarávateľom. Termín a miesto školenia 

bude určené po vzájomnej dohode zmluvných strán. 
 

 Lehota a miesto predkladania ponúk: 
ponuky sa predkladajú do 16. novembra 2020: 

 e-mailom na e-mailovú adresu ponuka@vop.gov.sk,   

 uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31. decembra 2020. 

 

 Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:  
Podrobnú cenovú kalkuláciu pre 40 používateľov, v ktorej pre jednotlivé položky uvedie: 

jednotkové ceny bez DPH, jednotkové ceny s DPH, cenu celkom bez DPH, cenu celkom 
s DPH a rozsah poskytovanej služby. Uchádzač predloží porovnanie parametrov ním 
ponúkanej služby s opisom predloženej zákazky položkovite (t.j. ku každej položke opisu uvedie 

parametre ponúkanej služby) 
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Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady Poskytovateľa spojené  
s plnením predmetu zákazky (poskytnutie prístupových práv, automatické aktualizácie, 

podpora a pod.). 

 Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR pri splnení všetkých požadovaných 

funkcionalít uvedených v opise. 
*Pozn.: v prípade platiteľov DPH cena s DPH, v prípade neplatiteľov DPH celková cena      

 
 Doplňujúce informácie: 
O výsledku vyhodnotenia ponúk bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať 
elektronicky. S úspešným uchádzač bude podpísaná zmluva.  

Verejný obstarávateľ umožní aj platbu formou zaručenej elektronickej faktúry v zmysle 
zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 
systéme a o doplnení niektorých zákonov. 

 
 Typ zmluvy a zmluvné podmienky: 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby v zmysle  

§ 269 Obchodného zákonníka na dobu určitú takto: 
 
Od 15.01.2021 – 15.01.2024 s možnosťou jej výpovede vždy ku koncu kalendárneho roka. 

 
Objednávateľ požaduje bezplatné zaškolenie v rozsahu min. 1 hod. podľa zoznamu 

účastníkov určeného Objednávateľom. Termín a miesto školenia bude určené po vzájomnej 
dohode zmluvných strán. 
 

 
 

    V Bratislave, dňa 9.11.2020 

 

 PRÍLOHA Č. 1 – NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
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