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V Prešove, dňa 24. 9. 2014 

Vec:  

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 
 

             Dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  nasledovnej          

služby: „Dodanie a implementácia informačného systému na správu zľavových kariet.“ 

 V prílohe č. 1 Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby, ktorá bude realizovaná  

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade 
s podmienkami definovanými v prílohe tejto výzvy. 
 

  

 

 S pozdravom 

 

 

                        v.      r. 

                                                                                              Mgr. Martin Janoško 

                                                                                                              výkonný riaditeľ 
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Príloha č.1 

Výzva na predkladanie cenových ponúk, 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

1. Obstarávateľ: 

  Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

2. Názov služby:   

„Dodanie a implementácia informačného systému na správu zľavových kariet.“ 

 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:   

Spoločný slovník obstarávania - Hlavný predmet: 
 
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a 
podpora 
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy 
 

Definovanie predmetu zákazky, respektíve detailný opis požadovanej formálnej 

a obsahovej stránky vyhotoveného predmetu zákazky pomenúva verejný obstarávateľ 

nasledovne: 
 

1/ Prevádzka, správa, kontrola funkčnosti a zálohovanie na vlastnom serverovom vybavení. 
  
2/ Implementácia softwarového riešenia podľa špecifikácie: 

-          Tvorba a správa vlastných zľavových programov s individuálnymi podmienkami 
platnosti a ich využitia podľa konkrétnych dní, dátumov, počtu využiteľnosti, ktoré 
 bude možné definovať pre jednotlivé výdajné miesta. 
-          Administrácia užívateľských skupín a užívateľov (výdajné miesta, 
poskytovatelia služieb, akceptačné miesta) 
-          Skladový manažment zľavových kariet s možnosťou distribúcie medzi výdajné 
miesta s potvrdením o prevzatí a evidenciou pohybov na sklade. 
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-          Akceptácia zľavových kariet online pomocou systému na PC a mobilných 
zariadeniach s kontrolou využiteľnosti v užívateľskom prostredí pre akceptačné 
miesta 
-          Výdaj, tvorba a registrácia regionálnych kariet s prehľadom vystavených kariet 
podľa jednotlivých výdajných miest 
-          Detailné štatistiky využiteľnosti zľavových kariet a balíkových zliav ihneď 
prístupné v grafoch s možnosťou filtrovania údajov podľa časového obdobia, 
kategórie výdajného miesta 

 

4. Obdobie poskytovania služby:   

- od októbra 2014 

 
5. Kritérium na výber poskytovateľa služby:                                                                                                  
 

Jediným kritériom na výber dodávateľa služby je najnižšia cena. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky   -   10 000 EUR (S DPH) 

 

7. Termín a spôsob predloženia ponuky                                                                                                

 

 

Ponuky predkladajte osobne, mailom na riaditel@severovychod.sk alebo poštou najneskôr 

do 29. 9. 2014, do 15:00 hod na podateľňu Ú PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 

 

Obálku, resp. predmet mailu označte nápisom: 

„Cenová ponuka - Dodanie a implementácia informačného systému na správu zľavových 

kariet -  NEOTVÁRAŤ!!!“                                                                                  

 

 

 



 

Telefón Mobil Web E-mail IČO 
+421 51 7081 511  +421 917 208 100  www.severovychod.sk  riaditel@severovychod.sk  42238536 
 

KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  
SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

 

8. Obsah cenovej ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zložení: 

1. Cenová ponuka – v nasledovnej štruktúre: 
 

Popis služby 
Náklady s 

DPH 

Licencia za 3 mesiace (október – december)   

Implementácia systému, na základe individuálnych požiadaviek.   

Nastavenie miest, obcí, fakturačných údajov, sadzieb daní za ubytovanie, 
vytvorenie a nastavenie admin konta 

  

Import ID regionálnych kariet a prepojenie s databázou   

Prepojenie s externým vernostným systémom a nastavenie   

Školenia akceptačných miest. Individuálna návšteva  a nastavenie 
užívateľských kont cca 55 subjektov 

  

Hromadné školenia distribučných miest cca 120 subjektov v rozsahu 10 
stretnutí 

  

Príprava reportu podľa zadanej špecifikácie s možnosťou exportu dát do 
grafov a tabuľkových editorov, frekvencia týždenne 

  

Vypracovanie mesačných  reportov a analýza dát o využívateľnosti systému 
  

 
 
2. Doklad o oprávnenosti poskytnúť danú službu (1x kópia) 
 

 


