SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
CENTRUM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Váš list

Vec:

Naša značka
36/2017/01260

Vybavuje / linka
Tothová/4129

Nitra
7.8. 2017

Prieskum trhu na obstaranie služby inej ako bežne dostupnej na predmet „Analýza
možností personalizácie internetovej aplikácie Portál VŠ, návrh dizajnu, návrh
algoritmu – Realizačná štúdia“.
– výzva na predloženie ponuky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra,
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 ako
„zákon“) predkladá v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
výzvu na predloženie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Štatutárny zástupca: Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Kontaktná osoba pre prieskum trhu: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
IČO: 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
2. Názov predmetu zákazky:
Analýza možností personalizácie internetovej aplikácie Portál VŠ, návrh dizajnu, návrh
algoritmu – Realizačná štúdia.
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3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je návrh na úpravu webových stránok a celkovej aplikácie Portál VŠ na
základe návrhov pracovnej skupiny, požiadaviek MŠVVaŠ SR, ako aj na základe dôkladnej
analýzy dostupných štatistík a metrík vrátane mobilnej aplikácie. Dôležité je zachovať
prehľadnosť a relevantnosť obsahu tak, aby návštevník po prihlásení sa na Portál VŠ mal
svoje používateľské prostredie. V rámci zákazky bude vytvorená informačná architektúra, ako
aj komplexný UX dizajn za pomoci Customer Experience Management (CEM) nástrojov.
Požiadavky na predmet zákazky:
Vytvorenie Realizačnej štúdie personalizácie Portálu VŠ v nasledovnom rozsahu:
- Analýza možností personalizácie, návrh na úpravu, príprava úpravy v moduloch aplikácie
Portál VŠ (personalizácia internetovej aplikácie Portál VŠ s možnosťou podrobnejších
informácií po prihlásení a s návrhom dizajnu, návrh algoritmu).
Bližšia špecifikácia požiadaviek na služby, ktoré tvoria predmet zákazky sú uvedené v prílohe
č. 1 k tejto výzve.
Úpravy aplikácie sa týkajú nasledovných modulov:
- Zoznam vysokých škôl
- Študijné odbory
- Prihláška na VŠ
- Termíny, Poplatky a Školné
- Hodnotenie učiteľov
- Aktuality, Dotazník, Newsletter
- Akreditované študijné programy
- Konferencie a semináre, E-vzdelávanie, Publikačná činnosť
- eKega a rozvojové projekty
- Číselníky, Štatistika
- Kontakty, Technická podpora
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet
a podpora
72316000-3 Analýza údajov
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba,
analýza
5. Miesto plnenia:
CIT FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
6. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
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7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Zdroj financovania: Účelovo viazané prostriedky na správu centrálnych informačných
systémov. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zaplatí za
poskytnuté služby na základe faktúry vystavenej po odovzdaní a protokolárnom prevzatí.
8. Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva tento
zákon.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby uvedená v ponuke bude
vyjadrená v eurách.
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.
Navrhovanú zmluvnú cenu uvedie uchádzač v zložení:
– navrhovaná cena bez DPH,
– sadzba DPH a výška DPH,
– navrhovaná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, tak túto skutočnosť vo svojej ponuke uvedie.
Okrem stanovej ceny záujemca nemá právo na úhradu iných nákladov.
9. Spôsob predloženia ponuky:
Prostredníctvom elektronickej pošty na adresu cit_fem@uniag.sk alebo osobne v kancelárii
č. 6 CIT FEM SPU v Nitre, S-pavilón, prízemie.
10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- podrobný opis predmetu zákazky,
- cenovú ponuku – vyplnená príloha č. 2 k tejto výzve
- fotokópiu/sken dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky.
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v € s DPH, v prípade uchádzača
neplatiteľa DPH jeho konečná cena.
Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu
a ponuka bude zároveň spĺňať všetky požiadavky uvedené v tejto výzve.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku žiadame predložiť do 11. 8. 2017 do 10,00 hod. prostredníctvom elektronickej pošty
na adresu cit_fem@uniag.sk alebo osobne v kancelárii č. 6 CIT FEM SPU v Nitre, S-pavilón,
prízemie.
13. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy:
Výsledok vyhodnotenia ponúk oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom elektronickou
poštou v sprievodnom liste na uvedené e-mailové adresy, pričom uchádzači sú povinní
prijatie oznámenia verejnému obstarávateľovi obratom potvrdiť.
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Úspešný uchádzač bude zároveň vyzvaný na predloženie Zmluvy o dielo. Návrh zmluvy
musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou
uchádzača.
Úspešný uchádzač bude musieť v zmluve uviesť minimálne nasledovné obchodné
podmienky:
- Identifikácia Zmluvy v rozsahu Obchodného zákonníka,
- Identifikácia zmluvných strán,
- Predmet zmluvy,
- Termín a spôsob odovzdania diela,
- Odmena a platobné podmienky,
- Spolupôsobenie objednávateľa, jeho práva a povinnosti,
- Záverečné ustanovenia - Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv. Za zverejnenie Zmluvy zodpovedá objednávateľ
a zhotoviteľ s jej zverejnením súhlasí.

RNDr. Darina Tothová, PhD.
vedúca CIT FEM SPU v Nitre

Prílohy:
- Príloha č. 1 – špecifikácia predmetu zákazky
- Príloha č . 2 - spôsob stanovenia ceny – návrh na plnenie kritérií
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