
 

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Geofyzikálny ústav SAV 
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
IČO: OO 586 935 
Kontaktná osoba: Dagmar Naščáková, Mgr. 
Telefón: 02/59410626 

Typ verejného obstarávate!' a: 
§6 ods. l písm. d) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Predmet zákazky: 
Názov: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača dodanie prác a služieb: 
Tvorba a údržba web portálu 

Číselné kódy - hlavný slovník CPV: 
72413000-8 Návrh webových (www) sídiel a 
72212224-5 Služby na vývoj softvéru pre editovanie webových stránok 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Obsah a rozsah prác : 
Vytvorenie web portálu projektu "Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou 
v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi" realizovaného za pomoci a podpory 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, t.j. z Európskeho sociálneho fondu. 
Web portál bude poskytovať základné informácie o projekte, prebiehajúcich aktivitách, realizo
vaných experimentoch a ich výsledkoch doložených obrázkami, fotodokurnentáciou, video
nahrávkami, animáciami a pod. 

Základné špecifikácie web portálu: 
l. Vytvorený v redakčnom systéme Joomla (alebo v inom Open CMS aj so zaškolením do 

správy redakčného systému) 
2. Webhosting na web sídle obstarávateľa- doména "gpi.savba.sk" (OS Linux, Apache, PHP, 

MySQL) 
3. Komponenty - fotogaléria, videogaléria (videá, animácie), nástroje administrátora, 

dokumenty na stiahnutie, užitočné web linky 
4. Jazyková verzia- slovenčina 

5. Štruktúra menu- viacstupňová 
6. Šablóna stránky- baner s logami (GFU, ASFEU, EU, Operačného programu) a reklamnými 

obrázkami, hlavné menu vľavo, vrchné menu 

Podrobnejšie špecifikácie obsahu a dizajnu stránky budú poskytnuté po vyhodnotení cenových 
ponúk v rámci konzultácie s vybraným dodávateľom. 



Miesto dodania predmetu zákazky : 
Adresa: GeofYzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
e-mail : geo.fbrim@savba.sk alebo ~fsekr(@.savba.sk 

Obsah cenovej ponuky: 
Uchádzač zašle písomne na vyššie uvedenú adresu alebo e-mail cenovú ponuku na požadovaný 
predmet zákazky. Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním 
tovaru /resp. služby/. 

Termín dodania tovaru/poskytnutia služby: 
Vytvorenie najneskôr do 31.7.2014 
Aktualizácia stránky priebežne do 20.12.2014 

Lehota predloženia cenovej ponuky: 
Ponuku žiadame doručiť najneskôr 15.5.2014 do 12,00 hod. 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 
Splnenie požadovaných kritérií, referencie a navýhodnejšia cena v Eur. 

Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 15.5.2014 o 14,00 hod. na Geo fYzikálnom ústave SA V. 
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma a doručí mu záväznú objednávku na predmet zákazky. 

Ďalšie informácie ver ejného obstarávatel'a: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť ponuku na požadovaný tovar/službu ak: 

nebola predložená ani jedna ponuka · 
ani jeden uchádzač nesplrul podmienky účasti 
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedala určeným požiadavkám 
nastala zmena okolností, za ktorých bola výzva zverejnená 
vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti, najmä nepridelenie, alebo zrušenie pridelenia 
fmančných prostriedkov na predmet obstarávania. 

Veríme, že predloží te ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

V Bratislave, dňa 24.4.2014 

Brirruch , CSc. 
riaditel' GFÚ SA V 

GEOFYZIKÁlNY ÚSTAV 
Slovenskej akadémie vied 

845 28 8r2tislava • 




