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Príloha č. 1 Zmluvy 
 

 
Špecifikácia služieb 

 
Environmentálny fond, ako verejný obstarávateľ Vás žiada o predloženie ponuky 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 „ZVO“) na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

“Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF” 

 
Predmetom zákazky je Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie 
podpory z EF. Verejný obstarávateľ požaduje systém/aplikáciu, ktorý mu umožní efektívne 
sprocesovať žiadosti o dotácie predložené do rôznych typov programov. Je potrebné 
sprocesovať všetky nasledovné fázy procesu: 
1. OTVORENIE RÔZNYCH TYPOV PROGRAMOV 
2. PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE 
3. SPRÍSTUPNENIE PROJEKTOV/ ZADANÍ ČLENOM HODNOTIACEJ KOMISIE  

Členovia komisie/ hodnotitelia musia dostať jedinečný prístup k žiadostiam, ktorí im 
umožní projekty:  
a) čítať 
b) posúdiť formou ÁNO/ NIE  
c) resp. hodnotiť = bodovať podľa stanovených kritérií. 

4. GENEROVANIE ZMLÚV NA ZÁKLADE MUSTRY 
5. VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE 
 

A. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť v rámci predmetu zákazky:  
• Hosting aplikácie/systému. 
• Webhostingové služby na serveri zdieľanom pre hostovanie webov nepretržite 24 hodín 
denne 7 dní v týždni, pričom pre verejného obstarávateľa musí byť zabezpečený dostatočný 
diskový priestor a traffic. 
• Wildcart SSL certifikát. 
• Upravenie dizajnu v rámci štruktúry. 
• Vytvorenie a personalizácia systému/aplikácie (vloženie loga, úvodných textov, 
kontaktov, odkazu na GDPR). 
• Vytvorenie a personalizácia systému/aplikácie za účelom prijímania žiadostí o dotácie/ 
projektov a ich spravovanie.  
• Možnosť priebežne upravovať texty na titulnej stránke aplikácie/systému. 
• Online prístup k jednotlivým žiadostiam, projektom, zadaniam, hodnoteniam a 
podporeným subjektom ako aj zmluvám o poskytnutí podpory a finančným vyúčtovaniam. 
• Nepretržitý prístup k údajom 24 hodín denne 7 dní v týždni. 
• Vytvorenie formulárov pre jednotlivé programy a ich zdieľanie medzi užívateľmi. 
• Hromadné informovanie potenciálnych žiadateľov (napr. o otvorení výzvy). 
• Možnosť nahliadnuť do rozpracovanej žiadosti žiadateľa za účelom poskytovania 
konzultácií/podpory žiadateľom v čase vypĺňania žiadosti. 
• Informovanie žiadateľa o prijatí žiadostí, o odoslaní žiadosti na doplnenie. 
• Možnosť odoslania žiadosti na doplnenie. 
• Hromadné informovanie žiadateľov (o podpore/ zamietnutí žiadosti). 
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• Hromadné informovanie podporených žiadateľov (napr. o blížiacom sa termíne 
odoslania záverečnej správy a pod.)  
• Možnosť vytvárania vlastných tagov/označení a tagovanie (označovanie) 
žiadostí/projektov/záverečných správ  
• Export dát o žiadateľoch a predložených projektoch (kontaktné údaje, prehľad aktivít, 
výstupov, požadovaná suma, vlastné zdroje a iné.) 
• Export hodnotení 
• Export dát o podporených projektoch (kontaktné údaje, začiatok/koniec projektu a pod.) 
• Export dát zo záverečných správ (prínos projektu a pod.) 
• Otvorenie/ zatvorenie programu. 
• Generovanie zmlúv. 
• Číslovanie zmlúv podľa predurčeného kľúča. 
• Odoslanie vygenerovanej zmluvy na kontrolu žiadateľovi. 
• Vytvorenie prístupu do aplikácie manažérom a ich priraďovanie k jednotlivým 
programom. 
• Vytvorenie prístupov rôzneho stupňa. 
• Vytváranie hodnotiacich kritérií. 
• Vytvorenie prístupu hodnotiteľom/členom komisie. 
• Hodnotenie žiadostí na základe hodnotiacich kritérií. 
• Vytváranie programov. 
• Otvorenie viacerých programov paralelne. 
• Vytváranie záverečných finančných správ, vrátane správy o priebehu a prínose 
projektu. 
• Možnosť natiahnuť dáta z formulárov do záverečných správ. 
• Automatické notifikácie textov za účelom informovania žiadateľov. 
• Možnosť prispôsobenia textov. 
• Vkladanie príloh na strane verejného obstarávateľa, ako aj na strane žiadateľa. 
• Vkladanie informačných textov za účelom informovania žiadateľov po prihlásení do 
systému. 
• Vkladanie oznámení (aktuálne/výnimočné informácie, urgencie a pod.). 
• Tlač prijatého formulára, resp. stiahnutia si žiadosti v pdf. 
• Stiahnutie predložených žiadostí v pdf – jednorázovým úkonom. 
• Stiahnutie predložených žiadostí s prílohami v pdf.  – jednorázovým úkonom. 
• Stiahnutie predložených záverečných správ s prílohami v pdf – jednorázovým úkonom. 
• Stiahnutie hodnotení v pdf – jednorázovým úkonom. 
• Možnosť zdieľať vytvorené formuláre a záverečné správy s inými užívateľmi. 
• Možnosť odosielať projekt cez slovensko.sk. 
 

B. Verejný obstarávateľ (Odbor programovania a posudzovania projektov) musí mať k dispozícii: 
• Hodnotenie žiadostí princípom „4 očí“ s následným vygenerovaním bonity každého 
projektu a exportom žiadostí s bonitou za hodnotiteľa č.1 a č.2., ako aj s vygenerovaním finálnej 
bonity "zhraním" údajov z dvoch hodnotení.  
• Hromadné informovanie o ohodnotení žiadosti.  
 

C. Verejný obstarávateľ (Odbor implementácie projektov a finančného riadenia) musí mať 
k dispozícii nasledovné moduly: 
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Modul Rozhodnutie: 
• Vytvorenie statusu v procese schvaľovania “v zásobníku” (žiadosť nie je podporená, 
zostáva odporučená na schválenie v prípade, že budú k dispozícii zdroje na jej podporu). 
• Generovanie dokumentov rozhodnutí (podobne ako zmlúv) pre schválené žiadosti. 
 
Modul zmluvy: 
• Možnosť pridania ďalších údajov, ktoré sa nezadávajú do žiadosti (napr. číslo účtu, 
vybraný dodávateľ atď.), ktoré sa budú naťahovať do výstupu – generovanej zmluvy. 
• Možnosť výberu z viacerých formulárov pre zmluvy, do ktorých je možné naťahovať 
údaje aj z iných modulov ako tie, ktoré zadáva žiadateľ v rámci formulára žiadosti. 
• Prepojenie na crz.gov.sk na konkrétne IČO žiadateľa za účelom prezerania ostatných 
zmlúv, ktoré má žiadateľ uzatvorené a zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). 
 
Modul čerpanie podpory: 
• Zadávanie základných informácií o dokladoch k čerpaniu: číslo faktúry, dátum 
vyhotovenia, suma faktúry, dátum a výška úhrady spolufinancovania z faktúry. 
• Zadávanie ďalších informácií k úhrade – z číselníkov programov, funkčnej klasifikácie, 
KS a podpoložiek. 
• Generovanie platobných poukazov – na základe vyššie uvedených údajov. 
 
Modul monitoring: 
• Zaznamenávanie monitorovacích termínov a možnosť automatickej notifikácie 
povinnosti zaslania monitorovacej správy/dokladov k monitorovaniu, príp. aj notifikácia 
nedostatkov v rámci doručených dokladov. 
  

D. Verejný obstarávateľ (Odbor kontroly) musí mať k dispozícii: 
• Modul vytvorený za účelom spracovania a evidencie finančných kontrol na mieste s 
prístupom len povereným osobám (obsahuje základný vzor správy z finančnej kontroly na 
mieste s automatickým doplnením povinných údajov obce a údajov z jednotlivých zmlúv s 
možnosťou doplnenia obsahu správy a možnosťou nahrávania príloh v pdf (napr. výpisy, 
kolaudačné rozhodnutia, porealizačné zamerania, technické správy, fotky atď.)    
  

E. Predkladateľ žiadosti o dotáciu/ projektu musí mať k dispozícii: 
• Nepretržitý prístup k údajom 24 hodín denne 7 dní v týždni. 
• Registrácia žiadateľa do programu cez potvrdenie linku zaslaného na e-mail. 
• Možnosť vypĺňania formulára viacerými pracovníkmi v jednom čase. 
• Nepretržitý prístup k podporenému projektu, vzoru žiadosti o zmenu rozpočtu, 
formuláru pre vypracovanie záverečného vyúčtovania a iné. 
• Intuitívne vypĺňanie formulára. 
• Tlač vyplneného formulára, resp. stiahnutia si žiadosti v pdf. 
• Možnosť doplnenia projektu. 
• Sledovanie v akom stave sa žiadosť/ projekt nachádza. 
• Prístup k zmluve. 
 

Ďalšie požiadavky na poskytovanie služieb vyplývajú aj z dokumentu „Vysvetľovanie - Názov zákazky: 
Poskytovanie služieb spojených s administráciou dotačných výziev“, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy. 


