Príloha č. 24
Výzva na predloženie ponuky.
Futuristiq, o.z., Kopčianska 8, 851 01 Bratislava

Názov firmy
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Občianske združenie Futuristiq, o.z., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
„ Poskytovanie vývojárskych služieb pre platformy „Školy podporujúce zdravie“ a “Dátové
mesto“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:

Futuristiq

Sídlo:

Kopčianska 8, 851 01 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Dagmar Ceľuchová Bošanská

IČO:

42184061

DIČ:

2120574841

Tel.:

+421 915 305 763

E-mail:

dagmar.bosanska@futuristiq.org

Internetová stránka:

http://www.futuristiq.org/

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s.

Číslo účtu.:

SK35 1100 0000 0029 4905 6827

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Tallerova 10, 811 02 Bratislava,
alebo elektronicky (e-mailom):
alena.vaclavova@futuristiq.org

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Alena Václavová

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je rámcová zmluva o poskytnutí služieb pre návrh, dizajn, vytvorenie a
nasadenie interaktívnych komponentov platformy Školy podporujúce zdravie“ a “Dátové mesto“,
ktoré budú optimalizované pre použitie na mobilných zariadeniach.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Rámcová zmluva.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Účelom predmetu zákazky je vytvoriť interaktívne webové komponenty pre dve IT platformy:
1. Školy podporujúce zdravie pre prevenciu chronických ochorení detí a mládeže.
2. Dátové mesto pre lepšie územné plánovanie.
Predmet zakázky tvorí komplexná dodávka služieb pre vytvorenie a nasadenie interaktívnych
komponentov, ktoré budú optimalizované pre použitie na mobilných zariadeniach:

Platnosť: 12.05.2016, účinnosť: 12.05.2016

I. Poskytnutie analytických a grafických služieb:
a)

Vypracovanie technických požiadaviek komponentov na základe poskytnutých biznis
požiadaviek a takzvaných “wireframov” – návrhu postupnosti jednotlivých obrazoviek
webového portálu a jeho podstránok, ako aj rozloženia jednotlivých komponentov.
Technické požiadavky pre vývoj interaktívnych komponentov budú zohľadňovať:
-

Responzívny dizajn s prístupom mobile-first,

-

Používateľskú prívetivosť pre definované cieľové skupiny,

-

Interaktívne grafy a vizualizácie spracovávajúce dostupné dáta zo zdravotníctva,
urbanizmu a správy mesta,

-

Zobrazovanie priestorových informácií a infografík nad mapovým podkladom,

-

Interaktívne zobrazovanie dát v čase pomocou komponentu časovej osi,

-

Zapracovanie vybraného rámca pre ochranu a manažment
používateľov.

osobných údajov

b) Vypracovanie grafického návrhu riešenia na základe poskytnutých biznis požiadaviek a
takzvaných “wireframov”, a to dvoma možnými spôsobmi:
-

Poskytnutím grafických podkladov,

-

Alebo vytvorením grafických podkladov v nástrojoch na spoluprácu a vytváranie
grafických asetov ako Sketch alebo Figma.

Pri grafickom návrhu sa bude využívať dobrá prax používateľskej prívetivosti pre webové
portály, mobilné aplikácie a aktuálne trendy.
II. Poskytnutie programátorských služieb:
a)

Implementácia a nasadenie interaktívnych webových komponentov podľa technických
požiadaviek definovaných v odesku I. a) a grafického návrhu vytvorených v odseku I. b).
Dôležitá poznámka: Technické požiadavky sú výstupom projektu a budú sa meniť počas
agilného vývoja a na základe spätnej väzby používateľov.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 41 960,00 Eur bez DPH

8.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
48224000-4 Softvérový balík na editáciu webových stránok
72212224-5 Služby na vývoj softvéru pre editovanie webových stránok
72413000-8 Návrh webových (www) sídiel

9.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Rámcová
zmluva na dobu maximálne 14 mesiacov alebo do vyčerpania finančnej alokácie.
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou Výzvy (Príloha č.1).
12. Financovanie predmetu zákazky: EŠIF
13. Lehota na predloženie ponuky: 08.11.2019 do 23:00 hod.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne na uvedenú adresu alebo mailom.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia cena za poskytovanie služby v oblasti predmetu zákazky v Eur bez DPH.
16. Pokyny na zostavenie ponuky: sú súčasťou Výzvy (Príloha č.1).
17. Otváranie ponúk: po uplynutí lehoty na predloženie ponúk.
18. Postup pri otváraní ponúk: prístup verejnosti sa neumožňuje.
19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019
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20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Alena Václavová,
alena.vaclavova@futuristiq.org
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
deň doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po uplynutí lehoty
nebudú akceptované.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením cenovej ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
O výsledku vyhodnotenia ponúk bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať
elektronicky. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy.
Ak verejný obstarávateľ dodatočne zistí, že vybraný subjekt nie je spôsobilý na výkon
predmetných služieb, osloví iný subjekt.
Verejný obstarávateľ týmto oznamuje, že nie je povinný podpísať zmluvu so žiadnym
z oslovených subjektov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu podľa bodu č.12 tejto Výzvy.
V prípade, že toto svoje právo uplatní, upovedomí o tom všetky oslovené subjekty
bezodkladne.

S úctou,

Dagmar Ceľuchová Bošanská
03.11.2019, Bratislava

Prílohy:
Príloha č.1 k Výzve na predloženie ponuky - doplňujúce informácie k zmluvnému plneniu
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