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SEVEROVÝCHOD
SLOVENSKA

Námestie mieru 2, 080 O1 Prešov

V Prešove, dňa 18.2.2013

Vec: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky

Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska sa v rámci prieskumu trhu v súlade s
§102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov dovoľuje obrátiť na Vás so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na nasledovný
predmet obstarávania:

"Zabezpečenie Informačno-propagačného portálu KOCRSeverovýchod Slovenska"

1. Rozsah a špecifikácia predmetu obstarávania.

Predmetom obstarávania je komplexné zabezpečenie - dodávka Informačno -

propagačného portálu krajskej organizácie CR Severovýchod Slovenska s nasledovnou
technickou špecifikáciou - požiadavkami:

- Kompletná korporátna identita vrátane logotypu a farebnej schémy
- Personalizovaný layout
- Personalizovaný redakčný systém zahŕňajúci:
- diverzifikované databázy
- administračný systém chránený heslom
- systém na tvorbu a editáciu užívatel'ských profilov (pre OOCR)
- systém na katalógové spracovanie údajov (zaujímavosti v regióne, miesta záujmu)
- systém na tvorbu a generovanie vlastného obsahu (správy, podujatia, zaujímavosti)
- systém na vytváranie, správu a editáciu marketingového obsahu (top udalosť, top miesto
záujmu, PRsekcia)
- systém na tvorbu a sledovanie reklamných kampaní
- systém generujúci štatistické dáta
- systém umožňujúci tvorbu a správu internej komunity (KOCRa OOCR)
- systém umožňujúci integráciu máp a interaktívneho vyhl'adávania v katalógu
prostredníctvom interaktívnych máp.
- technická podpora po dobu 2 rokov
- záruka 2 roky
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2. Požiadavky na uchádzačov:

Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo
inom registri, oprávnená poskytnúť danú službu predmetu obstarávania.

3. OBSAH PONUKY:

Cenová ponuka
Doklad o oprávnení poskytnúť danú službu (lx kópia)

4. Termín a miesto predloženia ponuky

Konečný termín na predloženie ponuky je 27.2. 2013 do 12:00 hod.

Ponuku možno doručiť osobne alebo poštou na adresu: Severovýchod Slovenska, Mgr.

Martin Janoško, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, alebo poslať mailom na adresu:
martin.janosko@vucpo.sk pričom rozhoduje termín doručenia ponuky. V prípade zaslania
ponuky poštou alebo osobne, je potrebné cenovú ponuku označiť "CENOVÁ PONUKA -
NEOTVÁRAŤ!"

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

S pozdravom

Severovýchod Slover/sKa
Námestie mieru 2 08001 Prešov
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