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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov

1. Zmluvné strany

1.
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1,
969 24 Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka
Všeobecná úverová banka Slovensko a.s. Bratislava
2030-14525422/0200
00 320 501
2021107308

(ďalej „objednávateľ“)
2.
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

In Harmony, s.r.o.
Žatevná 10, 841 01 Bratislava
Dipl. Ing. Oliver Fodor, konateľ
Tatra banka, a. s.
2621120215/1100
36673153
2022243333
SK2022243333

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.
42218/B.
(ďalej „zhotoviteľ“)
2. Predmet zmluvy
1.

2.
3.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa na vlastné
náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo:
Realizácia komplexného internetového portálu pre cestovný ruch v rámci projektu: „Podpora
infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne".
Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne vykonané činnosti
a služby v zmysle tejto zmluvy.
3. Cena a jej splatnosť

1.

2.

Cena za riadne dielo vykonané podľa podmienok stanovených touto zmluvou je stanovená
dohodou oboch strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Neprekročiteľná celková cena za
predmet zmluvy je 49.400,00 EUR bez DPH + 20 % DPH = 9 880 EUR, celková cena:
59 280,00 EUR s DPH. K tejto sume sa pripočíta DPH vo výške platnej k času poskytnutia
predmetu zmluvy.
Ceny uvedené v prílohe č. 2 sú ceny maximálne a konečné, nepodliehajú vývoju inflácie,
zmenám legislatívy a sú pre zmluvné strany záväzné počas celej dĺžky platnosti tejto zmluvy.
V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy,
vrátane dopravných, mzdových nákladov a nákladov na predmet zmluvy.

14/2013

3.

4.

5.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané služby na základe faktúr
vystavených zhotoviteľom v troch splátkach, pričom prvá splátka je splatná po uvedení portálu
vrátane všetkých jeho funkcionalít do skúšobnej prevádzky a jeho prebratí zadávateľom,
avšak ešte pred jeho naplnením obsahom. Výška prvej splátky bude súčtom cien už
odovzdaných a zadávateľom prevzatých položiek rozpočtu, minimálne však vo výške 30 000
EUR s DPH. Druhá splátka je splatná po odovzdaní portálu naplneného obsahom, tretia
splátka po vykonaní všetkých činností a poskytnutí služieb popísaných v Prílohe č. 1. Jednotlivé
výstupy nie je možné deliť. Faktúry budú obsahovať rozpis jednotlivých položiek a súm vo
výške, ktoré určuje zmluva a jej prílohy.
Splatnosť faktúry je minimálne 90 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.
Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi
na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej faktúry objednávateľovi. Faktúra sa
považuje za uhradenú dňom odpisu príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech
zhotoviteľa.
Neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy je Príloha č. 2, ktorá obsahuje celkovú cenu zákazky
a rozpočet podľa položiek a podpoložiek podľa špecifikácie predmetu zákazky v Prílohe č. 1.
Tam, kde je to možné, budú zadefinované parametre obstarávaných materiálov (napr. počet
normostrán textu, počet podstránok portálu, počet osobohodín pri programovaní a pod.).
4. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce podľa tejto zmluvy na svoje náklady a na
vlastné nebezpečenstvo, pričom technické prostriedky nevyhnutné k plneniu zmluvy na
poskytnutie služieb si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy a je pre tieto
činnosti v plnom rozsahu odborne kvalifikovaný. V prípade, ak zhotoviteľ použije na vykonanie
činností podľa tejto zmluvy svojich alebo iných zamestnancov alebo spolupracovníkov,
zodpovedá akoby poskytnuté služby a činnosti vykonal sám.
Zhotoviteľ je povinný pri obstarávaní služieb spolupracovať s objednávateľom, ktorý v
dohodnutých termínoch pripomienkuje a schvaľuje obsahovú a formálnu stránku výstupov.
Všetky poskytnuté služby a
činnosti
musia
byť prevzaté a písomne potvrdené
povereným
pracovníkom
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržať stanovený
harmonogram a podmienky schvaľovacieho procesu.
Zhotoviteľ a je povinný dodržať povinné prvky design manuálu Programu ROP. Informáciu
o povinných prvkoch (logá, pravidlá ich používania a umiestnenia, povinné textové
formulácie týkajúce sa financovania zo zdrojov EU) poskytne objednávateľ zhotoviteľovi pri
podpisovaní zmluvy o dielo a v prípade vzniku nových skutočností a zmien ihneď po obdržaní
týchto informácií objednávateľom.
Zhotoviteľ a je povinný dodržať ďalšie pravidlá a podmienky implementácie projektu
v zmysle hospodárnosti a efektívnosti vynaloženia prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Zmeny
sú možné po vzájomnej písomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa.
Objednávateľ vytvorí zhotoviteľovi také podmienky a súčinnosť, aby bolo možné vykonať práce
podľa tejto zmluvy, najmä mu poskytne informácie potrebné k zabezpečeniu plnenia predmetu
tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať informácie o objednávateľovi, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s výkonom činností v zmysle tejto zmluvy, najmä informácie o systémoch, na ktoré sa vzťahujú
práce podľa tejto zmluvy, o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa
a
o ďalších skutočnostiach, ktoré sú a majú byť podľa vôle objednávateľa utajené a nie
verejne dostupné. Táto povinnosť platí aj po ukončení tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými
osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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5. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady a škodu
1.
2.

3.

Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné vykonanie prác a činností, ku ktorým sa touto
zmluvou zaviazal. Ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti, ku ktorým sa touto zmluvou zaviazal, je
povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že činnosti vykonávané v zmysle tejto zmluvy budú vykonané
riadne v zmysle príslušných predpisov. V prípade opodstatnenej výhrady objednávateľa
k rozsahu a kvalite vykonaných prác je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť ich opätovné
vykonanie na vlastné náklady.
V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná činnosti v zmysle tejto zmluvy riadne a v súlade s príslušnými
zákonnými ustanoveniami, zodpovedá za vady. Zhotoviteľ je bezodkladne po výzve
objednávateľa povinný odstrániť vady na vlastné náklady.
6. Odovzdávanie a preberanie predmetu zákazky

1.

2.
3.

Zhotoviteľ predkladá objednávateľom poverenej osobe, alebo skupine osôb dielčie časti
predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 vždy najprv ako písomný a/alebo grafický návrh riešenia.
Až po preskúmaní, posúdení a pripomienkovaní návrhu zástupcom objednávateľa a jeho
prípadnom doladení objednávateľ písomne potvrdí súhlas s navrhovaným riešením
v odovzdávacom protokole. Na základe tohto súhlasu môže zhotoviteľ začať realizovať dielčie
časti predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1.
Realizované dielčie časti
zhotoviteľ predloží na
preskúmanie, pripomienkovanie a po
prípadnom odstránení nedostatkov na schválenie objednávateľom poverenej osobe, alebo
skupine osôb.
Predmet zákazky sa považuje za odovzdaný ak sú odovzdané všetky jeho dielčie časti a ak sú
pre predmet zákazky zmluvou alebo dodatkom k zmluve určené podmienky údržby,
odstraňovania nedostatkov, záruky a reklamácie. Až po splnení týchto podmienok je možné
odovzdať predmet zákazky ako celok.
7. Doba trvania zmluvy a možnosti je ukončenia

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že doba platnosti tejto zmluvy začína plynúť dňom podpisu zmluvy
obidvomi zmluvnými stranami a v nadväznosti na kladný výsledok kontroly priebehu verejného
obstarávania a pridelenia finančných prostriedkov Poskytovateľom NFP a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho
zákonníka (tzv. povinné zverejnenie zmluvy).
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 15 mesiacov od podpisu zmluvy.
Táto zmluva môže skončiť:
a) uplynutím dohodnutej doby jej trvania v zmysle ods. 2 tohto článku alebo dosiahnutím
maximálnej sumy cien,
b) písomnou dohodou,
c) výpoveďou v zmysle ods. 4 tohto článku
d) odstúpením od zmluvy v zmysle ods. 5 tohto článku.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, ak:
(i) druhá zmluvná strana hrubo poruší povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy alebo
(ii) druhá zmluvná strana opakovane menej závažne poruší povinnosti vyplývajúce jej z tejto
zmluvy a nápravu nezabezpečí ani po písomnom upozornení.
Všetky úkony súvisiace so zánikom alebo zmenou tejto zmluvy musia mať písomnú podobu a
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
8. Harmonogram plnenia

Projekt bude realizovaný v štyroch etapách:
I. Etapa
Špecifikácia dátového modelu a funkcií a implementácia jadra systému - v tejto etape zhotoviteľ
zanalyzuje potreby používateľov systému, navrhne dátový model a bližšie vyšpecifikuje funkcie
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systému. Zhotoviteľ navrhne spôsob prevádzky a údržby portálu po ukončení projektu a predpoklad
potreby ďalších budúcich výdavkov (ak takéto existujú). Ďalej zhotoviteľ zrealizuje implementáciu
jadra systému pre správu údajov CR. Špecifikácia a jadro systému budú predvedené zadávateľovi za
účelom ich pripomienkovania najneskôr ku koncu šiesteho celého mesiaca od podpisu Zmluvy v bode
D.
II. Etapa
Implementácia používateľských rozhraní a rozšírených funkcií systému - po pripomienkovaní prvej
etapy zadávateľom zhotoviteľ zrealizuje ostávajúcu funkcionalitu systému najneskôr ku koncu šiesteho
celého mesiaca od odovzdania pripomienok k etape I. zadávateľom.
III. Etapa
Migrácia do prevádzkového prostredia a uvedenie do prevádzky - po ukončení druhej etapy zadávateľ
poskytne zhotoviteľovi cieľové prevádzkové prostredie na základe vopred dohodnutej špecifikácie,
alebo určí organizáciu, ktorá bude zabezpečovať technickú prevádzku systému. Zhotoviteľ nainštaluje
systém v tomto prostredí a uvedie ho do skúšobnej a testovacej prevádzky. Zhotoviteľ zrealizuje
vstupnú SEO. Tretia etapa bude ukončená a odovzdaná zadávateľovi najneskôr do konca štvrtého
celého mesiaca od prebratia druhej etapy zadávateľom.
IV. Etapa
Systém bude naplnený potrebným obsahom, zhotoviteľ zabezpečí realizáciu priebežného SEO,
dolaďovanie systému a odstraňovanie nedostatkov a bežnú údržbu po dobu od odovzdania portálu
do skúšobnej prevádzky až do ukončenia trvania zmluvy.
9. Záverečné ustanovenia
1.

Zmeny a doplnky k zmluve sú právne relevantné, ak majú písomnú formu a sú podpísané
oboma zmluvnými stranami.
2.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s ním ju vlastnoručne podpisujú.
3.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.
4.
Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5.
Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve, sa na záväzkovo-právny vzťah ňou
zriadený vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
6.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1, Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2, Rozpočet projektu a harmonogram plnenia.

V Banskej Štiavnici, dňa 16.1.2013
za objednávateľa:
Mgr.Nadežda Babiaková v.r.

Za zhotoviteľa:
Oliver Fodor v.r.

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

PORTÁL
Rozpočet po položkách

názov položky

jednotka

počet

suma

poznámka

Architektúra DMS bude klient-server, pričom prístup k funkcionalitám systému bude
zabezpečený prostredníctvom štandardného webového prehliadača. Dáta budú uložené v
centrálnej databáze, prístup k nim bude
Architektúra systému – jadro

h

20

792 riadený na základe presne vymedzených prístupových práv tak, aby nedochádzalo k
neoprávnenému zneužitiu alebo úpravám cudzích dát. Pre potreby vlastníkov dát bude
umožnené vytvoriť lokálnu kópiu prislúchajúcich dát.

Zhotoviteľ zabezpečí a uverejní fotografickú panorámu mesta z troch vybraných bodov
Fotografická panoráma

h

35

1 386 a audiosprievodcu po meste Banská Štiavnica pre potreby stiahnutia (MP3).

Zhotoviteľ v prvej fáze projektu zrealizuje analýzu požiadaviek a potrieb a v súčinnosti s
osobami poverenými zadávateľom vypracuje návrh riešenia upresňujúci jednotlivé prvky
Analýza potrieb a návrh riešenia

h

180

7 128 diela (najmä štruktúru portálu, obsah hlavnej stránky, jednotlivých mikrostránok a
podstránok, jednotlivé funkcionality systému podľa bodu 1.8., Tento návrh bude
predložený zadávateľovi na pripomienkovanie. Až po definitívnom schválení návrhu
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Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

riešenia pristúpi zhotoviteľ k realizácii.

Základnou stavebnou jednotkou systému bude dátový modul s administračným rozhraním
(redakčným systémom).
Dátový modul bude centrálnym miestom pre zber a správu komplexných digitálnych
údajov cestovného ruchu v štruktúrovanej forme, bude zahŕňať všetky relevantné
koncepty CR a tieto vhodne usporiada v rámci systému kategórií napr. história, kultúrne
pamiatky, podujatia, cykloturistika, a pod..
Ak existujú zaužívané štandardy (napr. kategorizácia ubytovacích zariadení alebo
lyžiarskych stredísk), budú tieto v dátovom modeli použité. Podporené budú všetky údaje,
ktoré návštevník môže počas pobytu upotrebiť,
najmä však:
Dátový modul a databáza

h

160

6 336

•

Pamiatky a atraktivity

•

Tipy na výlety do okolia

•

Cyklotrasy a turistické chodníky

•

Služby (stravovanie, ubytovanie, doprava, ...)

•

Podujatia

Dátový modul bude vytvorený v úvodnej fáze realizácie. Rozsah dát pre jednotlivé druhy
objektov definuje zhotoviteľ v návrhu riešenia. Údaje v databáze budú slúžiť ako podklady
pre všetky výstupy systému: internetovú prezentáciu, TIK, B2B, brožúry, informačné
tabule. Databáza umožní tvorbu a správu prekladov do cudzích jazykov.
Systém bude umožňovať pre každý objekt nastaviť interval, v ktorom bude žiadať
manuálne overenie aktuálnosti vybraných zadaných údajov, napríklad kontaktov,
otváracích hodín a pod.
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Systém TIK BackOffice bude podporovať spracovanie multimediálnych údajov v
digitálnych formátoch bežných pre využitie na sieti internet a v iných digitálnych a
tlačových výstupoch turistických organizácií.
Dátové formáty

h

70

2 772 Údaje budú v textovej, obrazovej, zvukovej a video podobe. Štandard pre výmenu dát s
externými systémami je XML. Systém TIK BackOffice umožní rýchle a intuitívne triedenie
dát podľa potrebných kritérií a pohotovú tvorbu úsporného tlačeného výstupu.

Primárnym výstupom databázy CR bude viacjazyčný internetový portál komplexne
prezentujúci

destináciu

cestovného

ruchu

a

súvisiacu

ponuku

potenciálnym

návštevníkom. Portál bude sprístupnený na vhodnej internetovej adrese vyjadrujúcej
charakter destinácie cestovného ruchu, ktorú zaistí zhotoviteľ. Portál bude napojený na
národný systém cestovného ruchu a relevantné tematické systémy (domáce a
zahraničné, napr. cykloportály...) minimálne na úrovni prelinkovania obsahu.
Ďalej budú vytvorené minimálne tri tematické mikrostránky prezentujúce vybrané témy
Výstupy systému

h

100

3 960 CR, ktorých zameranie určí zadávateľ po ich určení stratégiou rozvoja CR (napr. mesto,
región, rodina, relax).
Verejné výstupy budú prezentovať obsah systému v slovenskom jazyku a v troch cudzích
jazykoch – anglickom, nemeckom a maďarskom.
Grafické riešenie portálu bude vychádzať z jednotnej kreatívnej koncepcie, ktorú vytvorí
zhotoviteľ. Autori grafického riešenia portálu budú potrebné grafické riešenia konzultovať
s autorom jednotnej kreatívnej koncepcie regiónu.

Moduly CMS a TIK BackOffice zabezpečia nasledujúcu funkcionalitu:
•

7

spoločné úložisko dát – databáza pre potreby TIK informácií z celého územia

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

prístupná cez internet
•

z ktoréhokoľvek miesta;

•

jednoduchý a jednotný formát formulárov s intuitívnou formou zadávania
informácií;

•

jednoduché a intuitívne rozhranie s logickým a prehľadným rozložením nástrojov;

•

úprava rozhrania pre zjednodušenie obsluhy zadávania dát do systému;

•

možnosť sledovania zadávania dát z rovnakého regiónu viacerými užívateľmi –
pre zamedzenie

Systém pre správu obsahu
(CMS) a Back Office pre TIK

h

130

5 148

•

duplicity spracovania a zadávania údajov;

•

zabezpečenie proti neautorizovanému prístupu do systému;

•

multifiltrovanie – podľa obdobia (dátumu), typu služby, podujatia, miesta, atd.;

•

off-line podporu pri vyhľadávaní, sprostredkovaní a rezervácii ubytovania na
základe vyplneného dopytového formulára;

•

exportné a tlačové funkcie – XML interface pre potreby iných IS, alebo webov pre on-line aktualizáciu

•

web stránok, možnosť tlačenia filtrovaných dát;

•

možnosť jednoduchého hromadného exportu dát pre ďalšie použitie (napr.
internetových adries)

•

prepojenie s geografickým subsystémom – geokódovanie všetkých záznamov;
možnosť vkladania fotografii, videí a dokumentov;

•

galéria fotografií a videí;

•

dokumenty na stiahnutie (brožúry v digitálnej forme, videoklip, ...);

•

kontaktný formulár;

•

vyhľadávanie podľa kľúčového slova a podľa parametrov u vybraných typov
obsahu (napr. podujatia);

•

8

navigácia/mapa stránky;

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

•

prepojenie na mapový systém;

•

zaslanie odporúčania priateľom.

Kalendár podujatí poskytne návštevníkom špecifický prístup k databáze podujatí. Bude
umožnené vkladanie textov, fotografií, resp. videí a hyperlinkov. Podujatia budú
kategorizované podľa žánru a budú prezentované na časovej osi, resp. formou kalendára.
Kalendár podujatí

h

70

2 772 Bude umožnená optimalizovaná správa opakujúcich sa podujatí.
Bude umožnené triedenie podujatí podľa dátumu (od-do) a charakteru podujatia
(koncerty, výstavy) a pod.

Zhotoviteľ v návrhu riešenia zohľadní aktuálne potreby návštevníkov hľadajúcich
ubytovanie v regióne, rovnako ako technické možnosti ubytovateľov v destinácii.
Návštevníkovi bude poskytnutý:
•

prehľad všetkých kapacít a ich spravovanie,

•

vyhľadávací formulár voľných kapacít s potrebnými filtrami a možnosťou odoslať
požiadavku vybraným ubytovacím kapacitám,

•

možnosť rezervácie konkrétneho ubytovania off-line,

•

backoffice podpora pri vyhľadávaní, sprostredkovaní a rezervácii

•

Ubytovacím zariadeniam umožní ponúkať ubytovacie kapacity na off-line
rezerváciu s prihliadnutím na ich technické možnosti.

Informačný-sprostredkovateľský
a rezervačný modul ubytovania

h

100

3 960

•

Prevádzkovateľovi modulu umožní

•

komunikáciu – správy a upozornenia pre používateľov a dodávateľov služieb,
komunikácia s používateľmi bude zabezpečená prostredníctvom administračného
rozhrania a emailom. Administračné rozhranie bude v slovenskom jazyku
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•

zbierať štatistické dáta o vykonaných rezerváciách a prístupoch.

•

Informačné - sprostredkovateľský a rezervačný modul ubytovania bude
podporovať slovenský, anglický a maďarský jazyk s prípravou rozšírenia o ďalšie
jazyky.

•

Prevádzka

Informačno

-

sprostredkovateľského

a

rezervačného

modulu

ubytovania:
•

zabezpečenie nepretržitej prevádzky automatickej časti systému a technická
hotline
zabezpečenie ochrany a bezpečnosti systému a údajov

•

archivácia databázy

•

prevádzka komunikačného servera (emaily)

Zhotoviteľ na základe špecifikácie zadávateľa dodá jednoduchý software on-line tlačivá

On-line tlačivo pre potreby
mesačného vykazovania

•

h

30

prenocovaní

1 188 pre potreby mesačného vykazovania prenocovaní pre potrebu dokladovania k dani za
ubytovanie.

Návštevníkom portálu bude umožnené hodnotiť prezentované služby cestovného ruchu
prostredníctvom špecifického modulu - hodnotiaceho systému. Hodnotená bude služba
ako celok (formou bodovania alebo hviezdičiek) alebo textovou formou (komentár).
Modul pre hodnotenie subjektov
a služieb CR

h

30

1 188 Priemerná hodnota hodnotení bude vyobrazená pri prezentovanej službe. Systém umožní
jednoducho sledovať hodnotenia aj na iných portáloch poskytujúcich túto službu, pokiaľ
také hodnotenie pre vybrané zariadenie existuje. Systém umožní kontrolu odchádzajúcich
adries a redakciu príspevkov.
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Textový

obsah

a troch

cudzích

anglickom,

Systém bude umožňovať rozšírenie počtu použitých jazykov. Tvorbu základných textov a

v slovenskom
jazykoch

nemeckom

-

obrazový materiál zabezpečí Zadávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí redakčnú úpravu týchto

a normostrana

120

4 752

textov pre potreby internetovej prezentácie a všetky preklady do cudzích jazykov.

maďarskom.

Zhotoviteľ zabezpečí zber a selekciu všetkých relevantných informácií do databázy
turistických atraktivít, produktov, služieb cestovného ruchu, podujatí a ich dodávateľov
v regióne Štiavnica. Budú to informácie určené pre verejnosť (ako napr. textový popis
Zber a selekcia informácií

h

45

1 782

služby/atraktivity/podujatí a pod., fotografie, ceny, kontakty atď.), aj údaje potrebné pre
B2B, tzn. kontakty na prevádzkovateľa/majiteľa, cenové hladiny počas a mimo sezóny
a pod..

Zhotoviteľ v prvej fáze projektu navrhne riešenie pre geokódovanie údajov cestovného
Geografický modul – GIS

h

140

5 544 ruchu a pre ich následné zobrazovanie na mapách. V dokumente zdôvodní, prečo
navrhuje ten - ktorý systém.

Komunikácia so sociálnymi
sieťami

h

20

792 Pre vybrané informácie bude zabezpečené previazanie s vybranými sociálnymi sieťami
(export).

Systém bude tvorený podľa aktuálnych štandardov bezpečnosti informačných systémov
tak, aby v čo najväčšej miere znemožnil jeho zneužitie, ako aj zneužitie údajov uložených
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v jeho databázach. Pre zabezpečenie systému proti poškodeniam spôsobeným chybami
Bezpečnosť systému

h

20

792 hardvéru alebo

nesprávnym

používaním

systému

zhotoviteľ

navrhne opatrenia

zálohovania dát a systému. Tieto budú v rámci tvorby systému zhotoviteľom podporené a
následne počas prevádzky realizované prevádzkovateľom

Zhotoviteľ zabezpečí po vytvorení systému a naplnení vstupného obsahu jeho
optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) tak, aby boli splnené základné požiadavky
Vstupné SEO

h

50

1 980 organického SEO a podporená vyhľadateľnosť portálu v bežných vyhľadávačoch pri
všetkých relevantných kľúčových slovách.

Pre potreby ďalšieho e-marketingu bude portál na vybraných miestach zbierať adresy
Databáza adries

h

20

792 návštevníkov s identifikáciou záujmov návštevníka a možnosťou udeliť súhlas so
zasielaním ponúk/newslettra.

Prevádzka systému - počas

ks

1

trvania zmluvy

4 308 Zhotoviteľ zabezpečí prevádzku systému a jeho priebežnú údržbu počas doby trvania
zmluvy

Zhotoviteľ bude počas prevádzky zabezpečovať priebežnú optimalizáciu obsahu systému
Priebežné SEO (počas trvania
zmluvy)

ks

1

1 908 pre vyhľadávače po dobu od odovzdania portálu do skúšobnej prevádzky až do
ukončenia trvania zmluvy.
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Systém bude vytvorený na báze Open Source Software produktov alebo programovacích
jazykov a prostredí. Zhotoviteľ navrhne vhodný Open Source Software produkt a
zdôvodní svoj výber. Návrh podlieha schváleniu zadávateľa zastúpeného projektovým
tímom. Použité Open Source Software produkty budú limitované príslušnou existujúcou
licenciou. Do systému môžu byt v prípade nutnosti integrované moduly, alebo služby,
Licencie a autorské práva

ks

1

0 ktoré nie sú vytvorené na báze Open Source Software licencie, tieto však nesmú
ovplyvniť základnú funkcionalitu systému (správu a prezentáciu údajov CR). V prípade
použitia takýchto modulov zhotoviteľ zahrnie náklady na jednorazovú licenciu do cenovej
ponuky. Ak použitím takýchto modulov vzniknú opakujúce sa náklady na licenciu, tieto
podliehajú schváleniu zadávateľa, ktorého bude zhotoviteľ o nákladoch vopred
informovať. Ak sa v priebehu trvania projektu zistí požiadavka na opakujúce sa náklady
na licenciu, ktoré neboli schválené zadávateľom, tieto bude bez výnimky znášať
zhotoviteľ.

Spolu

X

X

59 280,00

 uvedené sumy sú vrátane DPH v Eurách
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PORTÁL
Príloha č. 2 – Rozpočet projektu a harmonogram plnenia

názov položky / mesiac realizácie projektu

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

komplexný internet. Portál

0

0

0

0

0

35244

0

0

0

Architektúra systému - jadro

0

0

0

13

14

15

17820

0

6216

792

Zhotoviteľ zabezpečí a uverejní fotografickú
panorámu mesta z troch vybraných bodov a audio
sprievodcu po meste Banská Štiavnica

1386

Analýza potrieb a návrh riešenia

7128
6336
2772
3960

Dátový modul a databáza
Dátové formáty
Výstupy systému
Systém pre správu obsahu (CMS) a Back Office
pre TIK
Kalendár podujatí

5148
2772

Informačno-sprostredkovateľský a rezervačný
modul ubytovania

3960

On-line tlačivo pre potreby mesačného
vykazovania prenocovaní

1188

Modul pre hodnotenie subjektov a služieb CR

1188
0

Licencie a autorské práva
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názov položky / mesiac realizácie projektu

1

2

3

4

Textový obsah bude vytvorený v slovenskom
a troch cudzích jazykoch - anglickom, nemeckom a
maďarskom. Systém bude umožňovať rozšírenie
počtu použitých jazykov. Tvorbu základných textov
a obrazový materiál zabezpečí Zadávateľ.
Zhotoviteľ zabezpečí redakčnú úpravu týchto
textov pre potreby internetovej prezentácie
a všetky preklady do cudzích jazykov.

6

7

8

9 10 11 12

13

14

15

4752

Zhotoviteľ zabezpečí zber a selekciu všetkých
relevantných informácií do databázy turistických
atraktivít, produktov, služieb cestovného ruchu,
podujatí a ich dodávateľov v regióne Štiavnica.
Budú to informácie určené pre verejnosť (ako napr.
textový popis služby/atraktivity/podujatí a pod.,
fotografie, ceny, kontakty atď.), aj údaje potrebné
pre B2B, tzn. kontakty na
prevádzkovateľa/majiteľa, cenové hladiny počas
a mimo sezóny a pod. Viď popis v bode 1.5.

1782
5544

Geografický modul - GIS
Komunikácia so sociálnymi sieťami

792
792
1980
792

Bezpečnosť systému
Vstupné SEO
Databáza adries
Prevádzka systému - počas trvania zmluvy

4308

Priebežné SEO (počas trvania zmluvy)




5

1908

uvedené sumy sú vrátane DPH v Eurách
sumy v jednotlivých mesiacoch odzrkadľujú termín realizácie uvedenej položky, suma uvedená v žltom poli je výškou faktúry za zrealizované položky v zmysle cenovej ponuky
predloženej v rámci VO.
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