
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky 
 

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  
 
Predmet zákazky: Vývoj a servis novej web stránky SCD.SK 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Slovenské centrum dizajnu  

2. Účel prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov s cieľom 
stanoviť: 
 

a) predpokladanú hodnotu zákazky  

b) upresnenie rozsahu zákazky a špecifikácie nového webu (preferovaný framework, cms a 
metodológia vývoja, skúsenosti s integráciami so dátovými zdrojmi tretích strán, skúsenosť s 
technológiami ako IIP image server, alebo Elastic a iné.) 

 
3. Návrh na opis predmetu zákazky:  

 
Nový web SCD.sk by mal priniesť nový dizajn, informačnú architektúru, technologické 
riešenie a integráciu obsahu z viacerých informačných systémov a webových stránok SCD 
(http://100.scd.sk, http://edesignum.scd.sk, IS Dizajn). Doteraz realizované prípravné fázy: 
online dotazníkový prieskum a konzultačné stretnutia s používateľmi, nová informačná 
architektúra webu, identifikácia cieľových skupín. Wireframe budú dodané samostatne, ich 
výsledná podoba bude súčasťou finálnych súťažných podkladov pre verejné obstarávanie na 
vývoj a servis. Dizajn webu bude realizovať externý subjekt. 
 
Vývoj bude rozdelený na dve fázy 
1. fáza - obsah a funkcionalita v rozsahu aktuálneho webu, zapracovaná nová informačná 
architektúra a wireframe, respoznívny dizajn, zviditeľnenie existujúceho obsahu, dôraz na 
výstavy a podujatia. V tejto verzii bude vypracovaná aj základná pattern library - zbierka 
prvkov používateľského rozhrania, z ktorých budú vyskladané jednotlivé stránky na webe a 
ktorá neskôr spolu s design systemom uľahčí vývoj web stránky.  
Vývoj: do marca 2021 
 
2. fáza - nový obsah a funkcionalita, integrácia informačných systémov a samostatných 
webových stránok  
Vývoj: do septembra 2021 
 
Predbežná špecifikácia zákazky je uvedená v prílohe (Špecifikácia) 

 
4. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových 

konzultácií:  
Subjekt sa musí zaoberať vývojom webových stránok / aplikácií 

  

http://100.scd.sk/
http://edesignum.scd.sk/
https://www.library.sk/arl-scd/sk/vysledky/?src=scd_un_auth-0


 
5. Náklady spojené prípravnými trhovými konzultáciami  

 
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša 
hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  

 
6. Priebeh prípravných trhových konzultácií  

 
a) hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách  

elektronicky na e-mailovú adresu michal.cudrnak@scd.sk a obstaravanie@scd.sk  
najneskôr do 8.10.2020 17:00. Záujem o účasť potvrdí zaslaním vyplneného formulára k 
prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky: „ Vývoj a servis novej web stránky 
SCD.SK “ (ďalej len „formulár“) – viď. Príloha 

b) po uplynutí lehoty podľa tohto bodu písm. a) verejný obstarávateľ zostaví zoznam 
účastníkov prípravných trhových konzultácií a zároveň oznámi všetkým hospodárskym 
subjektom konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia prípravných trhových konzultácií, a 
to na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári.  

c) prípravné trhové konzultácie budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a 
zástupcu/zástupcov hospodárskeho subjektu, v priestoroch Slovenského centra dizajnu na 
Jakubovom námestí 12. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie budú konzultácie 
prebiehať online. 

d) pred samotnou prezentáciou bude hospodárskemu subjektu predložené poučenie o 
zákonnej úprave prípravných trhových konzultácií a prípadných dôsledkoch vyplývajúcich z 
účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách (§ 25 a § 40 ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní),  

e) každému zástupcovi hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa prípravných trhových 
konzultácií, bude poskytnutý primeraný časový priestor; hospodársky subjekt v rámci svojej 
prezentácie má možnosť vyjadriť sa k navrhovanému objektívnemu predmetu zákazky, 
prípadne ho doplniť o ďalšie vhodné objektívne požiadavky, ktoré však nesmú mať 
diskriminačný charakter,  

f) s cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila 
hospodárska súťaž, bude celý priebeh prípravných trhových konzultácií nahrávaný a 
následne zdokumentovaný v Zápisnici o priebehu prípravných trhových konzultácií, ktorá 
bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávania; Zápisnica o priebehu prípravných 
trhových konzultácií bude zverejnená na www.scd.sk 

 
7. Harmonogram 

 
2.10.2020 Zverejnenie oznámenia o začatí PTK 
 
8.10.2020 Deadline pre potvrdenie účasti na PTK 
 
12.10.2020 - 16.10.2020 Skupinové konzultácie so záujemcami 
 
19.10.2020 - 23.10.2020 Zasielanie odpovedí záujemcov, vrátane cenových návrhov  

mailto:michal.cudrnak@scd.sk
mailto:obstaravanie@scd.sk
http://www.scd.sk/


 
26.10.2020 - 30.10.2020 Spracovanie prijatých dokumentov z PTK, zverejnenie na webe 
verejného obstarávateľa 

 
(verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých termínov harmonogramu) 
 
7. Doplňujúce informácie  
 

a) verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z prípravných trhových 
konzultácií a následne určí finálnu špecifikáciu a požiadavky na predmet zákazky. 
Hospodárske subjekty sa môžu zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a predložiť 
ponuku. 

 

  



Formulár k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky 

 

 
Príloha - Referencie – webové stránky, na ktorých vývoji sa subjekt podieľal počas uplynulých 3 
rokov, vrátane popisu použitých technológií a služieb. V prípade že sa subjekt podieľal na vývoji ako 
subdodávateľ, uvedie bližšie popis prác v rámci zákazky 
  

Názov hospodárskeho subjektu  
 

  

Sídlo alebo miesto podnikania  
 

  

Právna forma  
 

  

IČO  
 

  

IČ DPH  
 

  

Meno a priezvisko, titul osoby/osôb 
oprávnenej/oprávnených zastupovať 
hospodársky subjekt na prípravných 
trhových konzultáciách  
 

  

Telefón  
 

  

Emailová adresa  
 

  

Prezentovanie predmetu zákazky  
 

  

Dátum a podpis:  
 

  



Špecifikácia (pracovná verzia) 
 
Rozsah zakázky 
vývoj, testovanie, nasadenie do prevádzky, údržba a podpora, prípravu na migráciu dát zo starého 
webu 
 
Zdrojový kód / licencia 

 MIT alebo obdobná softvérová licencia na použitie 
 zverejňovanie a najnovších zmien v zdrojovom kóde na GIT repozitári (napr. Github) 

 
Vývoj 

 agilná metodológia vývoja 
 systém pre zadávanie a sledovanie stavu úloh a chýb (v rámci celého procesu vývoja) 
 automatizované testovanie 
 staging prostredie pre odsúhlasenie zmien / testovanie klientom 
 časté nasadzovanie zmien do produkcie (continuous delivery) 

 
Vyhľadávanie 

 fulltextové vyhľadávanie v obsahu webu 
 využitie open source search engine (Elastic, Solr..) 

 
Bezpečnosť 

 HTTPS certifikát (a jeho pravidelné obnovovanie) 
 monitoring servera 

 
CMS  

 cms postavené na open source frameworku 
 používateľsky prívetivé administračné rozhranie 
 štruktúrovaný obsah  https://digital.gov/2013/07/29/how-to-create-open-structured-

content/ 
 headless cms (oddelenie CMS od API) výhodou 

https://www.contentful.com/r/knowledgebase/what-is-headless-cms/ 
 možnosť riadiť životný cyklus obsahu cez workflow (vytvorenie, editovanie, schvaľovanie, 

plánovanie, publikovanie) 
 správa používateľov (acl) 

o priraďovanie používateľov do skupín (podľa častí webu) 
o priraďovanie rolí používateľom (autor, editor...) 

 
Technológie 

 IIP image server, alebo iný IS podporujúci IIIF https://iiif.io/ 
 
Frontend 

 responzívny web dizajn 
 open source javascript knižnice (VueJS, ReactJS, Angular...) 
 knižnica UI prvkov / komponentov (pattern library) - napr. https://storybook.js.org/ 

 

https://digital.gov/2013/07/29/how-to-create-open-structured-content/
https://digital.gov/2013/07/29/how-to-create-open-structured-content/
https://www.contentful.com/r/knowledgebase/what-is-headless-cms/
https://iiif.io/
https://storybook.js.org/


Guidelines / štandardy 
 Web Content Accessibility Guidelines  
 Vyhláška č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 

informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správ 
 
Integrácia 

 OAI PMH – Museion https://www.musoft.cz/co-umime/vyvoj-software/museion/  
 OAI PMH - ARL Cosmotron https://www.cosmotron.cz/produkty/arl/ 
https://www.openarchives.org/pmh/ 

 
 
Informačná architektúra (pracovná verzia) 

 
 
Prieskum používateľov  
https://docs.google.com/presentation/d/1bqgIH7KE3dTPxa8C5wpFTGhYcp3Au8B0QfGCq1ib6UQ/edit?t
s=5e3ab811#slide=id.g6e8c8e3a51_0_45 
 

https://www.w3.org/TR/WCAG/
https://www.openarchives.org/pmh/
https://docs.google.com/presentation/d/1bqgIH7KE3dTPxa8C5wpFTGhYcp3Au8B0QfGCq1ib6UQ/edit?ts=5e3ab811#slide=id.g6e8c8e3a51_0_45
https://docs.google.com/presentation/d/1bqgIH7KE3dTPxa8C5wpFTGhYcp3Au8B0QfGCq1ib6UQ/edit?ts=5e3ab811#slide=id.g6e8c8e3a51_0_45

