ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ ZAKÁZKY
MALÉHO ROZSAHU NA DODAVATELE INTERNETOVÉHO ŘEŠENÍ
1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Sídlo:

Vodičkova 38, Praha 1, 110 00

IČ:

720 38 080

Statutární zástupce:

Ing. Pavel Racocha, MIA, Prezident Rady

Osoba oprávněná jednat za Radu:

RNDr. Eva Racková, ředitelka kanceláře

2.
PŘEDMĚT ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:
Předmětem zadávacího řízení je vytvoření a provoz internetové řešení pro zadavatele.
Předmět zadávacího řízení se skládá z:
• návrhu a vytvoření webových stránek Rady;
• provozu webových stránek včetně zajištění domény.
Uchazeč může podat nabídku i pouze na jednu ze dvou výše zmíněných částí.
V rámci pořízení softwaru a licence k jeho užití se jedná o časově a územně
neomezenou licenci.
Předpokládaná funkčnost a služby by měly zahrnovat alespoň následující:
• vytvoření grafického návrhu;
• vytvoření šablon a redakčního systému;
• možnost úprav stránek administrátorem na straně zadavatele;
• možnost ukládání fotografií;
• možnost zobrazení na mobilních zařízeních.
Předpokládaný rozsah webových stránek zadavatele bude přibližně v rozsahu
současných stránek. Vzhledem k charakteru organizace je cílem vytvořit relativně
konzervativní, přesto moderní internetové stránky.
3.
NÁLEŽITOSTI NABÍDKY
Nabídka musí obsahovat:
• identifikaci uchazeče (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČ);
• podrobný popis nabízené funkčnosti;
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identifikaci toho, co je nastavitelné objednatelem a které části jsou
nastavitelné pouze ve spolupráci s dodavatelem;
předpoklady potřebné pro úspěšnou implementaci;
podrobný rozpis ceny v členění na
o cenu za grafický návrh;
o cenu za naprogramování šablon, redakčního systému a všech
doplňkových funkcionalit;
o cenu za licenci;
o roční platby související se softwarem;
o cenu za hostování webových stránek;
o další poplatky;
záruční podmínky včetně podmínek odstraňování chyb;
referenční webové stránky;
harmonogram prací vztažený k datu podpisu smlouvy;
návrh smlouvy.

Nabídky se podávají v českém jazyce. Po předložení nabídek budou uchazeči vyzváni
k prezentaci těchto nabídek.
4.
MOŽNOST KONZULTACÍ
Případné otázky je možné podat písemně na adresu podatelna@rvda.cz nebo do
datové schránky Rady pro veřejný dohled nad auditem. Odpovědi (spolu s položenou
otázkou) budou rozeslány všem účastníkům zadávacího řízení.
5.
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění bude sídlo objednatele. Termín plnění bude dle harmonogramu, který
bude součástí nabídky. Uchazeč je vázán svojí nabídkou po dobu šesti měsíců od
uplynutí lhůty pro podání nabídky.
6.
PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídky je možné podávat do 17. 10. 2017 (lhůta pro podání nabídky) doručením na
adresu podatelna@rvda.cz nebo do datové schránky Rady pro veřejný dohled nad
auditem.

