VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie predmetu zákazky s názvom:

„Webová aplikácia-stránka“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:

Turizmus regiónu Bratislava – krajská organizácia cestovného ruchu
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
42259967
2023476565
+421 911 855 760
Ing. Roman Uscký
roman.uscky@bratislavaregion.travel

2. Typ zmluvného vzťahu:
Zmluva o dielo.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmet verejnej zákazky je webová aplikácia-stránka k projektu Kultúra a príroda na Zelenom páse,
ktorá bude bežať na stránke www.ev13.sk a bude aplikovateľná na ďalšie stránky, najmä
www.eurovelo.com a www.ev13.eu. Realizácia webovej aplikácie-stránky musí zahŕňať dizajnové
prevedenie, funkčnosť, správu systému, rôzne databázy, databázu turistických údajov, systém na
správu údajov, webový portál, prenájom licencie kartografických údajov mapového portálu vrátane
priebežnej aktualizácie mapových údajov počas obdobia trvania projektu a obdobia jeho udržateľnosti,
hosting – uloženie celého systému na úložisku na chrbticovej internetovej sieti počas obdobia trvania
projektu a obdobia jeho udržateľnosti , prepojenie relevantných turistických údajov partnerov projektu
a prepojenie pomocou prepojení na weby partnerov projektu a ďalšie relevantné weby s turistickými
aktivitami s čo najväčším dosahom obsahu, údržbu a priebežné aktualizácie celého systému počas
obdobia trvania projektu a jeho udržateľnosti. Podrobná špecifikácia je neoddeliteľnou súčasťou tejto
výzvy.
5. Spoločný slovník obstarávania:
72421000-7

Služby na vývoj internetových alebo intranetových aplikácií klientov.

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Predpokladaný termín zahájenia plnenia je dňom účinnosti Zmluvy.
Predpokladaný termín ukončenia a odovzdanie plnenia na základe Zmluvy o dielo je do 31. 03. 2021.
Plnenie počas doby udržateľnosti projektu od 1. 4. 2021, zahŕňajúce údržbu stránky a služby hostingu
bude ukončené k 31. 03. 2026.

7. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
8. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuku treba predložiť najneskôr do 12. 3. 2020 do 12:00 hod. elektronickou poštou / e-mailom na
roman.uscky@bratislavaregion.travel .
9. Cena:
Cenová ponuka bude vyčíslená za dielo (webovú aplikáciu) a za ročnú údržbu (počas 5r. doby
udržateľnosti) v EUR bez DPH a taktiež s DPH. V prípade, že dodávateľ nie je platca DPH uvedie
konečnú čiastku za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku,
ak bude predložená víťazná ponuka nad finančné možnosti stanovené PHZ.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je „Ekonomická výhodnosť ponuky v EUR vrátane DPH za celý
predmet zákazky“. Ak je uchádzač neplatca DPH, je potrebné uviesť v cenovej ponuke, že nie je
platcom DPH.
Zadávateľ stanovuje tieto čiastkové hodnotiace kritériá a ich významnosť, podľa ktorých sa budú
ponuky hodnotiť:
A) Ponuková cena v EUR s DPH za dielo (webovú aplikáciu) – 80%.
Ponuke s najnižšie ponúknutou cenou bude pridelených 100 bodov s následným
vynásobením koeficientom 0,8; uchádzač s najnižšou cenou môže získať až 80 bodov. Každej
ďalšej ponuke bude pridelený počet bodov podľa nasledujúceho vzorca:
Najnižšia cena v EUR s DPH
--------------------------------------------------- x 100 x 0,8
Cena hodnotenej ponuky v EUR s DPH
B) Cena nákladov na ročnú podporu (celkom za 5r.) - 20%
Hodnotená bude ponúknutá cena za náklady na ročnú podporu t.j. údržbu stránky a služby hostingu
v EUR s DPH za celé obdobie udržateľnosti projektu. Ponuke s najnižšou cenou bude pridelených 100
bodov s následným vynásobením koeficientom 0,2, tzn. takáto ponuka získa celkom 20 bodov. Každej
ďalšej ponuke bude pridelený počet bodov podľa nasledujúceho vzorca:
Najnižšia cena v EUR s DPH
--------------------------------------------------- x 100 x 0,2
Cena hodnotenej ponuky v EUR s DPH
Súčtom vypočítaných bodových hodnôt zo všetkých kritérií pre každú hodnotenú ponuku vznikne
bodový zisk ponuky, podľa ktorého sa určí poradie ponúk. Ponuka s najvyššou bodovou hodnotou
je najvýhodnejšia ponuka.

11. Obsah cenovej ponuky:
- Doklad na preukázanie spôsobilosti splnenia podmienok dodania predmetu zákazky,
t.j. výpis zo Živnostenského alebo Obchodného registra (postačuje elektronické-webové,
printscreen)
- Cenová ponuka
- Uchádzač na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti predloží zoznam min. 2
realizovaných zákaziek rovnakých alebo podobných predmetu súťaže za posledné 3 roky (s
uvedením konkrétnej zákazky, jej stručným opisom, ako aj doby jej realizácie) od vyhlásenia
súťaže. Okrem referencií uchádzača, vyhlasovateľ umožňuje predložiť aj referencie inej
osoby, ktorej odborné kapacity bude uchádzač využívať počas celej doby plnenia predmetu
Zmluvy.
- Ponuka (štruktúra webu, služby, funkcionalita)
- Návrhy Zmluvy o dielo
12. Iné
Verejný obstarávateľ je oprávnený uzavrieť zmluvu iba s úspešným uchádzačom, ktorý je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov) Zákona o VO č. 343/2015.
13. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov EÚ z Operačného programu Interreg V-A Slovenská
republika – Rakúsko 2014-2020 v rámci projektu Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo
prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli, č. projektu
V213, Kultúra a príroda na Zelenom páse.

V Bratislave dňa 5. 3. 2020

______________________________
Ing. Roman Uscký

Príloha výzvy č.1 – Podrobná špecifikácia webovej aplikácie
Špecifikácia a požiadavky na spracovanie

1. Grafický dizajn a štruktúra webovej aplikácie-stránky v súlade s grafickým
manuálom projektu
- Dodávateľ spracuje návrh dizajnu a štruktúry webovej aplikácie-stránky, zabezpečí
odsúhlasenie návrhu dizajnu a štruktúry webovej aplikácie-stránky u objednávateľa pred
realizáciou ďalšej časti plnenia.
- Podkladom na spracovanie dizajnu bude dizajn manuál projektu, logá a logomanuály – dodá
objednávateľ do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2. Jazyky
- Celý systém, vrátane ovládacích prvkov, vyhľadávačov a mapových podkladov bude
vyhotovený v 4 jazykových mutáciách: slovensky, nemecky, anglicky a maďarsky.

3. Mapové podklady
- Mapový portál vytvorený na vlastnom alebo open source rozhraní API, bez nutnosti platenia
dodatočných licenčných poplatkov
- približovateľné mapové vektorové údaje minimálne od mierky 1:4 000 000 do mierky 1:10
000, pokrývajúce celé územia jednotlivých partnerov projektu a to Horné Rakúsko,
Burgenland, Trnavský samospr. kraj, Bratislavský samospr. kraj
- mapové údaje so zobrazením bodov záujmu pomocou bežných piktogramov na úrovni
mapového podkladu, zobrazenie vrstvy so značenými turistickými trasami (cyklo a pešie),
zobrazenie satelitných snímok.

4. Špecifikácia databázy turistických údajov
Kategorizácia podľa typu aktivity – pešia turistika, beh, cykloturistika (pešie, MTB) atď.,
geoinformácia – zadanie trasy do mapy, možnosť vytvárania trás s preferenciou trás podľa typu
aktivity, možnosť ručného zadania trasy, možnosť importu GPX, zobrazenie výškového profilu,
informácie o povrchu trasy z mapových podkladov, možnosť úpravy typu povrchu, textový opis
výletu – opis trasy, odporúčania, výbava, poznámky a pod., štatistické informácie – dĺžka,
prevýšenie, čas s možnosťou úpravy, doprava do východiskového bodu (individuálna aj
hromadná), fotogaléria – každá fotografia musí obsahovať opis, meno autora a licenciu, ktorá
sa vzťahuje na fotografiu, možnosť pripojenia videa z online úložiska (YouTube a pod.),
pripojenie bodov záujmu na trase, pripojenie udalostí a akcií, generovanie 3D preletu nad
trasou.
Databáza bodov záujmu
Geoinformácia – zadanie bodu do mapy, textový opis bodu záujmu, minimálne lokalizačné
informácie o bode záujmu – adresa, web, kontaktný e-mail, kontaktný telefón, GPS súradnice,
otváracie hodiny, doprava do bodu záujmu (individuálna aj hromadná), fotogaléria – každá
fotografia musí obsahovať opis, meno autora a licenciu, ktorá sa vzťahuje na fotografiu,
možnosť pripojenia videa z online úložiska (YouTube a pod.).
Minimálny rozsah bodov záujmu: prírodné pamiatky, prírodná zaujímavosť, chránené územia,
pamiatky UNESCO, hrad, zámok, kostol, fara, chrám, zrúcanina, technická pamiatka, ostatné
pamiatky, jaskyne, zaujímavé miesto (ostatné zaujímavosti, miesta s pekným výhľadom),
rozhľadne, zastávky železníc, autobusov, turistické informačné centrum, ubytovanie aj pre

cyklistov, ubytovanie, kúpaliská, piknikové miesta, cykloservisy, občerstvenie, ubytovanie,
uličky
s pivnicami, vínne pivnice.
Databáza špeciálnych ponúk
Geoinformácia – zadanie lokácie do mapy, textový opis, špecifikácia ponuky – cena,
ponúkajúci, doprava na miesto ponuky, fotogaléria – každá fotografia musí obsahovať opis,
meno autora a licenciu, ktorá sa vzťahuje na fotografiu, možnosť pripojenia bodu záujmu a
výletov z databázy.
Databáza udalostí a akcií
Geoinformácia – zadanie lokácie do mapy, textový opis, špecifikácia podujatia – dátum,
vstupné, usporiadateľ, doprava na miesto podujatia, fotogaléria – každá fotografia musí
obsahovať opis, meno autora a licenciu, ktorá sa vzťahuje na fotografiu, možnosť pripojenia
bodu záujmu a výletov z databázy.
Databáza podmienok a obmedzeni
Geoinformácia – zadanie lokácie do mapy, textový opis, špecifikácia obmedzení, fotogaléria –
každá fotografia musí obsahovať opis, meno autora a licenciu, ktorá sa vzťahuje na fotografiu,
možnosť pripojenia bodu záujmu a výletov z databázy.
Databáza fotografií
Fotogaléria – každá fotografia musí obsahovať opis, meno autora a licenciu, ktorá sa vzťahuje
na fotografiu.

5. Špecifikácia systému na správu údajov
Všeobecné vlastnosti
Jednoduché a intuitívne ovládanie systému, nastavenie používateľských rol – administrátor,
vydavateľ, editor, oddelená používateľská skupina pre jednotlivých partnerov projektu –
vytvorenie jednej používateľskej skupiny pre slovenských partnerov a prepojenie umožnenia
správy obsahov na rakúskom území na webe aj rakúskym partnerom, tvorba záznamov v
databáze podľa kategórií databázy turistického obsahu, aktualizácia turistického obsahu,
možnosť filtrovania a zobrazenia turistického obsahu podľa: kategorizácie, regiónu, stavu,
údajov, abecedne, hodnotení, redakčný systém na nastavenie domovskej stránky webového
portálu – zobrazenie vybraného turistického obsahu na zobrazenie, úprava textov, redakčný
systém na úpravu textov a opisov jednotlivých webových aplikácií zobrazených na webovom
portáli, štatistiky o návštevnosti webu, štatistiky zobrazení a stiahnutí jednotlivých obsahov
portálu, umožnenie nastavenia dĺžky sledovaného obdobia, štatistiky jednotlivých obsahov –
výletov, POI na vlastnom portáli a v jednotlivých kanáloch.
Webový portál bude fungovať na individuálnej URL – www.ev13.sk, responzívne zobrazenie
webového portálu – stránka bude úplne responzívna. Zobrazovanie stránky vrátane mapy a
obsahov bude optimalizované pre mobilné zariadenia, inteligentné telefóny, tablety (OS
Windows, Android, iOS), vyhľadávanie v obsahoch webu – celotextové vyhľadávanie,
registrácia používateľov v rámci komunity ev13.sk, zobrazenie TOP tipov (návrhov) na
domovskej stránke, zobrazenie obsahov z databázy, najmä: výlety, body záujmu, špeciálne

ponuky, udalosti a akcie, podmienky a obmedzenia, združovanie obsahov do tematických
zoznamov (výlety, POI), požívateľské hodnotenia pri jednotlivých obsahoch, zobrazenie
aktuálneho počasia a predpovede počasia pri jednotlivých obsahoch – výlet, POI.
Webová aplikácia – plánovač výletov
Interaktívna mapová aplikácia, automatické plánovanie trasy medzi definovanými bodmi na
mape, preferencie vytvárania trasy podľa typu výletu – pešia turistika, cykloturistika (cestná,
MTB) a pod., ručné plánovanie trasy mimo sieť ciest, možnosť zobrazenia bodu záujmu z
databázy, zobrazenie výškového profilu, informácií o povrchoch trasy a štatistických informácií
o trase (dĺžka, prevýšenie, čas), možnosť importu GPX, možnosť uloženia trasy, možnosť
exportu trasy do PDF.
Webová aplikácia – body záujmu
Zobrazenie bodov záujmu formou zoznamu, galérie s náhľadovými fotkami alebo na mapovom
podklade, filtrovanie a radenie bodov záujmu podľa zadaných kritérií: región, kategória – pozri
databáza bodov záujmu, radenie podľa relevancie, abecedne alebo podľa používateľského
hodnotenia, podľa jazyka, v ktorom je obsah zadaný, vyhľadávanie podľa kľúčových slov,
zobrazenie individuálneho bodu záujmu, fotogaléria bodu záujmu, textové opisy a informácie
z databázy, zobrazenie podrobnej mapy, zobrazenie výletov v okolí bodu záujmu, zdieľanie na
sociálnych sieťach, export detailu bodu (mapa, opis) do pdf s následnou možnosťou tlače,
možnosť vloženia náhľadu obsahu pomocou vkladacieho kódu html na iný web.
Webová aplikácia – výlety
Zobrazenie výletov formou zoznamu, galérie s náhľadovými fotkami alebo na mapovom
podklade, filtrovanie a radenie výletov podľa zadaných kritérií: región, kategória – pozri
databáza výletov, radenie podľa relevancie, abecedne alebo podľa používateľského
hodnotenia, filtrovanie podľa dĺžky, prevýšenia, času a náročnosti výletu, podľa jazyka, v
ktorom je obsah zadaný, vyhľadávanie podľa kľúčových slov, zobrazenie individuálneho výletu,
fotogaléria výletu vrátane pridružených bodov záujmu, textové opisy a informácie z databázy,
štatistické informácie, zobrazenie podrobnej mapy, 3D prelet nad trasou, zobrazenie bodov
záujmu v okolí výletu, zdieľanie na sociálnych sieťach, export detailu výletu (mapa, opis) do pdf
s následnou možnosťou tlače, export GPX trasy, možnosť vloženia náhľadu obsahu pomocou
vkladacieho kódu html na iný web.
Webová aplikácia – špeciálne ponuky
Zobrazenie formou zoznamu, galérie s náhľadovými fotkami alebo na mapovom podklade,
filtrovanie a radenie bodov záujmu podľa vybraných relevantných kritérií, zobrazenie
individuálneho opisu – informácie z databázy, fotogaléria, zdieľanie na sociálnych sieťach,
export detailu bodu (mapa, opis) do pdf s následnou možnosťou tlače, možnosť vloženia
náhľadu obsahu pomocou vkladacieho kódu html na iný web.
Webová aplikácia – udalosti a akcie
Zobrazenie formou zoznamu, galérie s náhľadovými fotkami alebo na mapovom podklade,
filtrovanie a radenie bodov záujmu podľa vybraných relevantných kritérií, zobrazenie
individuálneho opisu – informácie z databázy, fotogaléria, zdieľanie na sociálnych sieťach,
export detailu bodu (mapa, opis) do pdf s následnou možnosťou tlače, možnosť vloženia
náhľadu obsahu pomocou vkladacieho kódu html na iný web.

Webová aplikácia – podmienky a obmedzenia
Zobrazenie formou zoznamu, galérie s náhľadovými fotkami alebo na mapovom podklade,
filtrovanie a radenie bodov záujmu podľa vybraných relevantných kritérií, zobrazenie
individuálneho opisu – informácie z databázy, fotogaléria, zdieľanie na sociálnych sieťach,
export detailu bodu (mapa, opis) do pdf s následnou možnosťou tlače, možnosť vloženia
náhľadu obsahu pomocou vkladacieho kódu html na iný web.
Požiadavky na digitálnu formu spracovania
Podklady budú odovzdané v elektronickej forme v nasledujúcich formátoch a úpravách.
Textové prílohy sa odovzdajú v digitálnej podobe v textovom formáte DOC s kódovaním MS
Windows (CP1250). Formátovanie textu bude prehľadné pomocou možnosti „Štýly a
formátovanie“ (jednotný štýl pre nadpisy, text odseku, text v tabuľke a pod.). Tabuľkové časti
budú spracované v prostredí Microsoft Excel (XLS). Exportované obrázky budú vo formáte PDF,
JPG, PNG, TIF.

6. Cena služby
Cena za poskytnutie služby je stanovená dohodou zmluvných strán ako najvyššia prípustná
cena za kompletnú realizáciu predmetu plnenia podľa tejto špecifikácie vrátane
predpokladanej ceny za ročnú údržbu aplikácie-stránky a hostingových služieb do 31. 3. 2026
v EUR s DPH.

Bratislava 5. 3. 2020
Ing. Roman Uscký

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020
Akronym projektu: Kultúra a príroda na Zelenom páse (V213)

