
M E S T O    B Y T Č A 
Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia 

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
č:  /2013 - VaŽP             
           
V Bytči dňa: 19.9.2013         
          
Vybavuje: Ing. Beníček 
 
 
 
                     
VEC: Výzva na predloženie ponuky – služby 
 
V rámci zadávania jednoduchej zákazky a v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006  Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať 
o predloženie ponuky na predmet zákazky : dodanie služby 
 

Webový turistický inforportál  
 

Jedná sa o zákazku v rámci Programu cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká 
republika  2007 – 2013, č. 2009/0178, pre projekt: „Bytčiansko – javornícky turistický 
infoportál, kód projektu: SK/FMP/09/025. 
Ponuku je potrebné doručiť na MsÚ v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 
Bytča, podateľňa č. dv. 4 v termíne do  30.9.2013 do 10. 00 hod. 
 
Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
   primátor mesta 

 
 
 
 
Príloha 

- Výzva/zadanie 
 
 
 



VÝZVA/ZADANIE 
 

Jednoduchá zákazka 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

na dodanie  služby na predmet zákazky pre projekt: 
v rámci Programu cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika  2007 – 
2013, č. 2009/0178, projekt: „Bytčiansko – javornícky turistický infoportál, kód projektu: 
SK/FMP/09/025, vytvorenie informačného portálu zameraného na podporu turistického 
ruchu v regióne, jeho atrakcií a možností pre turistov a návštevníkov daných regiónov.  
 

 

 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude zmluva o dielo podľa zák.  
     č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je spracovanie a 
dodávka   webového turistického infoportálu  
 
Zadanie realizácie: 
Vytvorenie informačného portálu zameraného na podporu turistického ruchu v regióne, 
jeho atrakcií a možností pre turistov a návštevníkov daných regiónov.  
Obsah: 
Obsah portálu bude primárne zameraný na propagáciu a podporu diania v regióne, atrakcií 
regiónu a turistického ruchu. Druhotný obsah budú tvoriť informácie na podporu 
jednotlivých obcí v rámci okresu Bytča – podujatia, ich propagácia, prípadne ďalšie dôležité 
informácie pre uvedené obce. 
 
Rozsah prác na infoportál: 
Rozsah prác uvedený v prílohe tejto výzvy stanovený v hodinách za požadované práce 
v jednotlivých krokoch pre vytvorenie prezentácie: 
 
 
 
 



 
Popis prác 

Rozsah v čase, v iných 
jednotkách 

Cena s 
DPH         

(v EUR) 
01. Názov portálu, logotyp, copywrighting ap. logotyp, reklamné texty 

a slogany cca 40 hod. 
 

02. Návrh vizuálu portálu – najmenej 3 počiatočné 
pracovné varianty vizuálu portálu a jeho 
funkčnosti spracované graficky – výstup podľa 
požiadaviek zadávateľa 
(graf. práce 1 etapa) 

cca 36 hod. 

 

03. Spracovanie vizuálu pre úvodnú stránku 
a podstránky na základe vybratého návrhu  – 
výstup podľa požiadaviek zadávateľa vizuálu 
portálu (graf. práce etapa 2) 

cca 20 hod. 

 

04. Programovanie portálu (zadávateľ stanoví 
presne rozsah obsahu a funkčnosť)  cca 90 hod. 

 

05. Služby webhosting a registrácia domény 1 x  
 Vzorové naplnenie a základné členenie obsahu 

portálu, testovanie prezentácie 
cca 50 hod. 

 

 Kompletné nastavenie systému, jeho 
rozčlenenie podľa stanoveného obsahu 
a nastavenie správy systému pre určených 
užívateľov. 

cca 24 hod. 

 

08. Spustenie do prevádzky cca 8 hod.  
09. Cena spolu   
 
 
Základná funkčnosť: 
Informačný portál má v rámci funkčnosti obsahovať nasledovné možnosti správy obsahu: 

- Pridávanie a editovanie textov, obrázkov, členenie v rámci kalendára, 
- Funkčnosť má obsahovať možnosť ohodnotiť jednotlivé podujatia a akcie, (napr. 

bodovým systémom), prípadne ho sprostredkovať ďalším osobám formou zaslania 
odkazu s odporučením uvedených podujatí, a. p., 

- Pridávanie a editáciu linku, (ak je k dispozícii) na propagovanú akciu, región atrakciu, 
- Možnosť správy bannerov na prezentáciu akcií regiónu viazaných na jednotlivé 

ponuky v rôznych variantách a umiestnení v rámci obsahu portálu, 
- O správu obsahu sa budú súčasne starať viacerí správcovia určení v rámci regiónov, 

zamerania, správa a jej možnosti budú obmedzené v stanovenom rozsahu 
špecifikovanom dodatočne. 

 
Popis prác: 
Zadanie bude realizované nasledovným postupom: názov portálu, vytvorenie grafického 
návrhu CI pre uvedený projekt (logo, piktogramy, farebné riešenie, aplikácia a použitie 
prvkov), copywriting – slogany, reklamné texty a.p. Návrh vizuálu infoportálu v rozsahu – 
úvodná stránka, podstránka (prípadne podstránky, ak bude vizuál rozsiahlejší). Spustenie 
služieb do prevádzky. Programovanie, implementácia systému správy obsahu, základné 
členenie obsahu (rozsah sa stanoví samostatne pri realizácii projektu). Vzorové naplnenie 



prezentácie. Testovacia prevádzka a doladenie.  Spustenie prezentácie do ostrej prevádzky 
a prepojenie s info kiosk – om. 
 
5.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
 

Uvedené doklady bude verejný obstarávateľ požadovať len od víťazného uchádzača pred 
podpisom zmluvy o dielo. 
 
- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad 

oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, 
 
6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 30.9.2013. do 10. 00  hod., 
b) Ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením hesla predmetu zákazky 

– webový turistický infoportál a s značením „Neotvárať“. 
c) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena:  €  (euro), 
d) predpokladaná hodnota predmetu zákazky – 5.300,00 bez DPH. 

  
     
7. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr 14 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.  
 
8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 

- Cena  v € vrátane DPH       100 % 
 
 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 
v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  finančných prostriedkov 
plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle § 46 zák. č. 25/2006  Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
   primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 


