KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

V Prešove, dňa 22.12.2015
Vec:
Výzva na predloženie ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na poskytnutie nasledovnej
služby: „Vytvorenie geolokačných hier – turistických súťaží (pre mobilné zariadenia)
zameranej na podporu domáceho cestovného ruchu v Prešovskom kraji.“
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 poskytnutej služby - diela:
„Vytvorenie geolokačných hier – turistických súťaží (pre mobilné zariadenia) zameranej na
podporu domáceho cestovného ruchu v Prešovskom kraji.“

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:

Názov hry č. 1: Objavuj Prešovský Kraj
Predmet poskytovanej služby je prístup k prostrediu zahrňujúceho:







mobilnú aplikáciu pre platformy Android a iOS,
serverovú časť s databázou pre ukladanie údajov o hre, hráčoch a ďalších informáciách
webovú aplikáciu pre zobrazenie stavu hry a hráčov
webovú aplikáciu na vytvorenie hry a jej úloh vrátane názvu, popisu, polohy a fotografií úloh
grafický návrh jednotlivých častí
nasadenie aplikácií na markety a server

Prostredím sa dajú vytvárať geolokačné hry, pri ktorej hráči získavajú body za splnenie úlohy.
Splnenie úlohy je spojené s polohou hráča, ktorá sa musí zhodovať s polohou zadanou pri zadaní
úlohy hry.
Hra bude obsahovať aj kvízové otázky formou: otázka a výber jednej správne odpovede z viacerých
možností.
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Hra bude obsahovať 250 úloh z celého regiónu KOCR Severovýchod a 125 kvízových otázok.
Úlohy hry sa majú zadávať cez webovú aplikáciu po prihlásení obsluhy, ktorá je identifikovaná
menom a heslom. Pri začatí hry sa hra a úlohy prenesú do mobilných aplikácií.
Hra bude získavať polohu hráča z jeho mobilného zariadenia a to buď cez GPS alebo podľa mobilnej
siete. Poloha je pre splnenie úloh povinná.
Hra bude vyžadovať pripojenie k internetu pre odosielanie splnených úloh a načítanie stavu hry a
jednotlivých úloh. Splnenie úloh má byť umožnené aj v off line režime – bez aktívneho pripojenia na
server. V offline režime sa splnenie úlohy prenesie na server až v čase kedy zariadenie bude pripojené
ku internetu.
Hra má umožniť registráciu aj prihlásenie hráča do hry. Pre registráciu bude potrebné zadať meno,
email, vekovú kategóriu a miesto trvalého pobytu.
Hra bude zobrazovať stav úloh prihláseného hráča, aktuálny počet bodov a aktuálnu pozíciu.
Hra bude zobrazovať rebríček hráčov, ktorý je zostrojený na základe pravidiel hry na serveri. Je
taktiež viditeľný aj cez web rozhranie.
Vybrané úlohy budú umožňovať odosielať fotografie zo zariadenia hráča vo zvolenom množstve a
rozlíšení. Tieto fotografie budú dostupné aj cez webovú aplikáciu.
V aplikácii bude možné zobrazovať reklamu.
Aplikácie budú umiestnené na Android markete a na Apple store voľne stiahnuteľné.
Po skončení hry bude dostupné štatistické vyhodnotenie hry a finálny rebríček hráčov.
Názov hry č. 2: Cyklopátranie – 4 rôzne jednodňové hry
Predmet poskytovanej služby je prístup k prostrediu zahrňujúceho:







mobilnú aplikáciu pre platformy Android a iOS,
serverovú časť s databázou pre ukladanie údajov o hre, hráčoch a ďalších informáciách
webovú aplikáciu pre zobrazenie stavu hry a hráčov
webovú aplikáciu na vytvorenie hry a jej úloh vrátane názvu, popisu, polohy a fotografií úloh
grafický návrh jednotlivých častí
nasadenie aplikácií na markety a server

Prostredím sa dajú vytvárať geolokačné hry, pri ktorej hráči získavajú body za splnenie úlohy.
Splnenie úlohy je spojené s polohou hráča, ktorá sa musí zhodovať s polohou zadanou pri zadaní
úlohy hry.
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Hra bude obsahovať aj kvízové otázky formou: otázka a výber jednej správne odpovede z viacerých
možností.

Hra bude obsahovať 15 úloh z celého regiónu KOCR Severovýchod a 15 kvízových otázok.
Úlohy hry sa majú zadávať cez webovú aplikáciu po prihlásení obsluhy, ktorá je identifikovaná
menom a heslom. Pri začatí hry sa hra a úlohy prenesú do mobilných aplikácií.
Hra bude získavať polohu hráča z jeho mobilného zariadenia a to buď cez GPS alebo podľa mobilnej
siete. Poloha je pre splnenie úloh povinná.
Hra bude vyžadovať pripojenie k internetu pre odosielanie splnených úloh a načítanie stavu hry a
jednotlivých úloh. Splnenie úloh má byť umožnené aj v off line režime – bez aktívneho pripojenia na
server. V offline režime sa splnenie úlohy prenesie na server až v čase kedy zariadenie bude pripojené
ku internetu.
Hra má umožniť registráciu aj prihlásenie hráča do hry. Pre registráciu bude potrebné zadať meno,
email, vekovú kategóriu a miesto trvalého pobytu.
Hra bude zobrazovať stav úloh prihláseného hráča, aktuálny počet bodov a aktuálnu pozíciu.
Hra bude zobrazovať rebríček hráčov, ktorý je zostrojený na základe pravidiel hry na serveri. Je
taktiež viditeľný aj cez web rozhranie.
Vybrané úlohy budú umožňovať odosielať fotografie zo zariadenia hráča vo zvolenom množstve a
rozlíšení. Tieto fotografie budú dostupné aj cez webovú aplikáciu.
V aplikácii bude možné zobrazovať reklamu.
Aplikácie budú umiestnené na Android markete a na Apple store voľne stiahnuteľné.
Po skončení hry bude dostupné štatistické vyhodnotenie hry a finálny rebríček hráčov.

4. Termín dodania služby - diela :
- 15. máj 2016
5. Kritérium na výber poskytovateľa služby - diela:
Jediným kritériom na výber dodávateľa služby - diela je najnižšia cena.
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6. Termín a spôsob predloženia ponuky
Ponuky predkladajte osobne, mailom na riaditel@severovychod.sk alebo poštou najneskôr
do 12.1.2016, do 12:00 hod v sídle obstarávateľa, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Ponuky
sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Obálku, resp. predmet mailu označte nápisom:
„Cenová ponuka – GEOLOKAČNÉ HRY - NEOTVÁRAŤ!!!“
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