Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov
Predmet obstarávania: Vývoj a dodanie webovej aplikácie „Cyklopo.sk“
Postup : Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: podľa §117 zák. č. 343/201S z. z.

Výzva na predloženie ponuky
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7
ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky
podľa §117 ZVO na Vývoj a dodanie webovej aplikácie „Cyklopo.sk“.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. d) ZVO:
Názov :
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska
Sídlo:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:
Michal Sýkora, predseda
Poverený rokovať :
Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
IČO:
42238536
DIČ:
2023655832

2.

Osoba poverená verejným obstarávaním na základe mandátnej zmluvy :
Názov :
Public tenders, s.r.o.
Sídlo :
Sibírska 2, 080 01 Prešov
Zastúpená :
Ing. Rastislav Tapšák
Kontakt :
+421 911976973
Email:
rasto.tapsak@gmail.com

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená verejným obstarávaním
podľa bodu 2 výzvy

4.

Predmet obstarávania: Vývoj a dodanie webovej aplikácie „Cyklopo.sk“.

5.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Aplikácia umožní interaktívnou formou
rýchlo prehliadať a vyhľadávať údaje v databáze cykloturistických trás v Prešovskom kraji. Okrem
zobrazenia údajov o jednotlivých cyklotrasách aplikácia umožní kombináciu týchto údajov s inými
turistickými údajmi na stránke. Minimálne požiadavky na aplikáciu vrátane je popisu sú uvedené v
prílohe č. 1 k tejto výzve Úspešný uchádzač je povinný poskytovať predmet zmluvy osobne bez
možnosti prenesenia časti na tretie osoby.

6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle
§536 zákona č. 513/2191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

7.

CPV : 72212422-3Súbor služieb na vývoj softvéru

8.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 15.466,67 EUR bez DPH.

9.

Miesto dodania predmetu zákazky: Kancelária verejného obstarávateľa.

10. Lehota trvania zmluvy: Predmet zmluvy bude realizovaný v etapách na základe odsúhlasenia
ucelených častí objednávateľom. Predpokladaný termín začiatku realizácie služieb: do 10. marca 2017.
Termín dodania predmetu zmluvy : najneskôr 27. Apríl 2017
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z Nórskeho finančného
mechanizmu v rámci projektu „Byciklom aj za hranice“ formou bezhotovostného platobného styku na
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základe vystavenej faktúry v zmysle zmluvných podmienok. Počet faktúr : max. 2. Posledná faktúra
bude vystavená po funkčnom odskúšaní aplikácie na základe preberacieho protokolu.
13. Lehota na predloženie ponuky: 13.03.2017 do 10:00 hod.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným
kritérium je najnižšia cena v eur (celkom / s DPH) za dodanie komplexného predmetu zmluvy
16. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania
a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - ponuka „Cyklopo.sk““.
Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy
b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - „Cyklopo.sk““. Kontaktný e-mail na ktorý je
potrebné doručiť súťažné ponuky : rasto.tapsak@gmail.com
17. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : v zložení Cena bez DPH, DPH,
Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH).
c. Úspešný uchádzač predloží :
•

doklad o oprávnení poskytovať službu (napr. výpis z OR SR)

•

Dôkaz o uspokojivom zrealizovaní najmenej 2 obdobných zákaziek. Uvedené preukazuje
úspešný uchádzač predložením účtovných dokladov preukazujúcich zrealizovanie najmenej
dvoch obdobných zákaziek + pozitívne referencie od odberateľov

•

Zmluvne podmienky na poskytnutie služby

d. Uchádzač nesmie byť vedený v tzv. blackliste elektronického trhoviska ani v zozname
spoločností so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní – uvedené overuje verejný obstarávateľ
18. Otváranie ponúk: dátum a čas – 13.03.2017 o 10:30; miesto – v zasadacej miestnosti verejného
obstarávateľa na adrese KOCR : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Na
otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzať, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Osoba poverená verejným obstarávaním podľa
bodu 2 výzvy; kontakt : +421 911 976 973/ e-mail : rasto.tapsak@gmail.com
20. Ďalšie informácie: Úspešný uchádzač predloží na základe výzvy návrh Zmluvných podmienok.
S úctou,

03.03.2017 ........................................
dátum, podpis, pečiatka
Príloha : Príloha č. 1 - Špecifikácia aplikácie „CYKLOPO.SK“

Popis zákazky
Cyklopo.sk je webová aplikácia (WA), ktorá umožní interaktívnou formou rýchlo prehliadať a vyhľadávať údaje v databáze cykloturistických trás
v Prešovskom kraji.
Okrem samotného zobrazenia údajov o jednotlivých cyklotrasách aplikácia umožní kombináciu týchto údajov s inými turistickými údajmi na stránke
ako napr. s údajmi služby na trase, body záujmu na trasách, ortofotosnímkami a mapovými podkladmi od spoločnosti Google map prípadne Open
source, prípadne Esri (World Topo Map, World Street Map, World Imagery).
Aplikácia má umožniť prehliadanie a vyhľadávanie údajov z tohto cykloportálu na všetkých platformách operačných systémov a vo všetkých bežne
dostupných webových prehliadačoch. Cieľom aplikácie je umožniť rýchle zobrazovanie a vyhľadávanie aktuálnych údajov ohľadne cykloturistických trás
v Prešovskom kraji bez nutnosti inštalovať akékoľvek zásuvné moduly (pluginy) do webového prehliadača.
Aplikácia bude webová aplikácia a mobilná aplikácia (cyklopo), ktorá bude uzároveň slúžiť na správu, eDokumentov a na objednávanie
služieb/tovarov. Poskytovateľ služby zabezpečí trvalú možnosť používania tejto aplikácie objednávateľom po odovzdaní diela tým, že dodá metodiku
používania WA a poučí objednávateľa o spôsoboch vkladanie vlastných dokumentov ako aj ďalších informácií do webovej aplikácie.
Špecifikácia predmetu zákazky:
Obsah:
-

webová aplikácia cyklodatabáza určená na evidenciu cykloturistických trás a vzájomne prepojených súvisiacich dát

-

webová aplikácia pre hodnotenie prejdených cykloturistických trás – formou anketových otázok a ich vyhodnocovania

-

použitie WA STRAVA a integrácie štatistík STRAVA klubu do webovej aplikácie

-

vytvorenie klubu STRAVA s vyhodnocovacím systémom – sčítavanie max 1 x týždenne, neobsahuje kumulatívne sčítavanie ročne

-

webová aplikácia pre turistické informácie súvisiacie s cykloturistickou a cyklotrasami. V správe návštevník/klient dodávateľ zabezpečí
testovanie na minimálne 15 cykloturistických trasách z celého Prešovského kraja, údaje v zmysle špecifikácie podľa bodu. Vstupné údaje a ich
zaradenie do webovej aplikácie zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady.

-

dodávateľ spracuje a poskytne metodiku, ktorou sa bude napĺňať databáza vo webovej aplikácii následne po odovzdaní diela. O týchto
skutočnostiach poučí zástupcov objednávateľa. Dodávateľ dodá dokumentáciu ku všetkým funkcionalitám webovej aplikácie.

-

webová aplikácia cyklopo zabezpečí kombináciu a vyhľadávanie jednotlivých údajov o trasách medzi nasledujúcimi informáciami stránky:
cykloturistická trasa/obtiažnosť trasy/atraktivita trasy/ partneri/ služby/ zaujímavosti/ správca trasy. Webová aplikácia umožní stiahnuť GPS
údaje v rôznych formátoch. Aktuálne údaje, pomocou ktorých bude testovaná funkcionalita stránky zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady
(počet viazaný na informácie ku cykloturistickým trasám.

Funkčné požiadavky pre webovú aplikáciu cyklopo.sk:
-

CMS:

-

(časovo) statické články + novinky, kategorizácia článkov

-

selekcia zobrazenia per kategóriu (rozdelenie podľa príloha 1.

-

články môžu obsahovať: formátovaný text, obrázky, galérie, embednuté video (youtube, vimeo)

-

social plugin pre share (facebook, twitter, google+)

-

vytvorené diskusie per článok pre registrovaných používateľov - administrované adminom, ktorého určí objednávateľ

-

vymeniteľné bannery s hyperlinkou , ktoré budú smerované na iné projekty objednávateľa alebo jeho partnerov)

Funkčné požiadavky na webovú aplikáciu cyklodatabáza
-

možnosť vytvorenia polygónov cyklotrasy s editovateľnými bodmi záujmy na trase

-

zobrazenie cyklotrasy na mapovom podklade na celej obrazovke

-

možnosť zobrazenia cyklotrasy podľa mapových typov: cesta, terén, satelit alebo hybrid

-

licenciu na použitie mapového podkladu zabezpečí dodávateľ

-

možnosť importu GPX formátu do aplikácie

-

možnosť exportu/importu bodov záujmu

-

možnosť importu KML/KMZ súborov

-

možnosť filtrovať údaje na mape podľa kategórií

-

možnosť vytvorenia viacvrstvových google máp

-

možnosť vkladania obrázkov/videa do databázy

-

WA cyklodatabáza bude kompatibilná s cloudflare

-

používateľ WA bude mať možnosť funkciu lokalizácie a zobrazenia svojej polohy na mape

Príloha 1 - Štruktúra, údaje a databáza ako podklad pre webovú aplikáciu
FB

TW INST

Plugins: Strava

YouTube
Anketa

CYKLOPO.SK
Počasie

linky: www

eng

sk

kontakt

Home

News/akcie
BLOG

Cyklotrasy

Cyklosprievodcovia

visitors

publikácie

1.filter podľa:
územie
dĺžka
obtiažnosť
nastúpané metre
2. Trasa data:
územie
mapa
profil
dĺžka
doba trvania

printable: maps
brochures
na predaj:
mapy, knihy

všetky clanky
Foto/grafika
Staticke video
Strucny text
News/akcie
BLOG

info
clánky
pozvanky

obtiažnosť
GPS
mapy/sprievodcovia
upozornenie!!!
stručný popis
fotopanorama
video (optional)
komentár
cykloznačkári (login)
karta trasy:
- stav značenia
- stav infraštruktúry

osoby:
profily osôb
sprievodcov

Partneri
1. Filter podľa
trasy/služby
ubytovanie
stravovanie
cyklisti vítaní
inštitúcie
osobnosti
2. Partneri data
logo
kontakty
stručný popis

Ponuka/produkty
plánované
služby

DOCS
1. Filter podľa
Okres/dokument
stratégie
plány
štúdie
technické info
manuály
a pod.

Požiadavky na dodávateľa pre zabezpečenie testovania funkcionality webovej stránky zahŕňajú aj dodanie vstupných informácií ako:
1. Fotografický materiál – úvodná stránka a propagačné zábery z krajiny – minimálne 10 ks – testovanie rôznych veľkostí formátov
2. Texty, foto a GPS dáta – kompletné správy aspoň 15 cyklotrás v stanovenom rozsahu (vyššie uvedené) tak aby pokrývali územia Prešovského
kraja
3. Texty – aspoň 10 pripravených článkov s fotkami - témy sa budú špecifikovať
4. Video – krátke z trasy – dĺžka od 15 s – 3 min. podľa typu, počet kusov 3

