Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

VÝZVA č. 1/2015
NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Adresa organizácie: Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Toplou
IČO: 42344344
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: 094 35 Soľ 161
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Berta, Predseda MAS
Telefón: 0905 442 457
E-mail: mas.svtopla@gmail.com
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
výzvy.
II. OPIS ZÁKAZKY
Názov zákazky: Tvorba a správa internetovej stránky a loga MAS
Druh zákazky: služba
Hlavné miesto dodania tovaru: 094 35 Soľ 161
Opis zákazky : edičná príprava, grafická príprava a programovanie internetovej stránky
: inštalácia a konfigurácia redakčného systému, štruktúra webu
: vyhotovenie dizajnu portálu a jeho implementácia do redakčného systému
: vyhotovenie rozhrania pre zverejňovanie úradných dokumentov
: konfigurácia blogu – oznamy
: vytvorenie konta, konfigurácia a napojenie aplikácie na Facebook, Google
Plus, Twitter
: konfigurácia Google maps pre vyhľadávanie na mape a zvýraznenie
dôležitých miest v okolí
: optimalizácia pre mobilné zariadenia (tablety, telefóny)
: konfigurácia hostingových služieb
: naplnenie vzorového obsahu
: SEO optimalizácia textov
: školenie „Ovládanie redakčného systému“
: starostlivosť ( zálohovanie systému raz mesačne, inštalácia aktualizácií
systému kvôli bezpečnosti, vyhotovenie grafických bannerov a pútačov pre
podujatia, atd. ...)
: inštalácia podpory pre viacjazyčný obsah

IČO: 42344344

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
Variantné riešenia: Nepovoľujú sa.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2015 do 10.00 hod.
Spôsob doručenia ponúk: Na e-mailovú adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy,
mas.svtopla@gmail.com.
Lehota viazanosti ponúk: do 23.6.2015
IV. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklad (kópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané
podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).
2. Ocenený výkaz / špecifikácia služby.
3. Referenčný zoznam min. 5 vytvorených internetových stránok.
V. KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: celková najnižšia cena vrátane DPH
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.
VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Termín dodania predmetu zákazky: 26.6.2015
Typ zmluvy: príkazná zmluva
Obchodné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu MAS
Slanské vrchy – Topľa.

Dátum začiatku prieskumu trhu: 12.6.2015

Ing. Jozef Berta
predseda MAS

IČO: 42344344

