Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb
Predmet zákazky: Poskytovanie služieb podpory používania CMS TeaGuru a služby dovývoja
a portálu
CMS TeaGuru a
webových
stránok
mesta
Michalovce www.michalovce.sk
www.dolnyzemplin.sk spravovaných cez CMS TeaGuru
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk;
Kontaktná osoba:
RNDr. Jana Machová
E‐mail:
jana.machova@msumi.sk
Telefón:
056 / 68 64 176
Fax:
056 / 6443520
Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce, Mestský úrad
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: v prílohe
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: od 1.1.2014 – 31.12.2015
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 17.1.2014
b) E‐mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) Obsah ponuky:
1. cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť
verejného obstarávateľa upozorní);
2. doklad o oprávnení poskytovať službu podľa §26 ods. 1 písmeno f zákona 25/2006
3. doklad o vlastníctve minimálne dvojročnej developerskej licencie na správu,
prevádzkovanie a dovývoj CMS TeaGuru (www.teaguru.info), alebo písomné
potvrdenie o súhlase spoločnosti vyvíjajúcej CMS TeaGuru, že poskytovateľ môže v
priebehu nasledujúcich dvoch rokov vyvíjať a prevádzkovať ich CMS TeaGuru .
Predpokladaná hodnota zákazky: 20 000 bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.

V Michalovciach, dňa 10.1.2014
Viliam Z á h o r č á k
primátor mesta

Príloha
Predmet zákazky:
Poskytovanie služieb podpory používania CMS TeaGuru a služby dovývoja CMS TeaGuru a webových
stránok mesta Michalovce www.michalovce.sk a portálu www.dolnyzemplin.sk spravovaných cez
CMS TeaGuru.
Opis a rozsah služieb:
a) Riešenie otázok a prevádzkových problémov, ktoré vzniknú mestu pri používaní CMS TeaGuru
formou telefonickej podpory hotline na telefónnej linke poskytovateľa, formou odpovede na
písomnú otázku – e‐mail
b) Odstránenie
chýb
parametrizácie
funkcionality webstránok
mesta
Michalovce
www.michalovce.sk a portálu www.dolnyzemplin.sk prevedenej formou zásahu vzdialeným
prístupom a telefonického hotline
c) Dovývoj webstránok mesta Michalovce www.michalovce.sk a portálu www.dolnyzemplin.sk na
základe objednávky mesta v rozsahu 200 vývojových hodín
d) Opravy dát v CMS TeaGuru mesta v prípade, že boli spôsobené chybou funkcionality CMS
TeaGuru formou zásahu vzdialeným prístupom do CMS TeaGuru a telefonického hotline
e) Pravidelné polročné 1 dňové pracovné workshopy u objednávateľa s účasťou konzultanta
poskytovateľa
f) Zber požiadaviek mesta na rozvoj funkcionality CMS TeaGurueb webstránok mesta Michalovce
www.michalovce.ska portálu www.dolnyzemplin.sk a prípravu ponúk na ich realizáciu
g) Testovanie aplikovaných zmien CMS TeaGuru v produkčnom prostredí mesta.
Predloženie dokladov:
1. cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť verejného
obstarávateľa upozorní);
2. doklad o oprávnení poskytovať službu podľa §26 ods. 1 písmeno f zákona 25/2006
3. doklad o vlastníctve minimálne dvojročnej developerskej licencie na správu,
prevádzkovanie a dovývoj CMS TeaGuru (www.teaguru.info), alebo písomné potvrdenie o
súhlase spoločnosti vyvíjajúcej CMS TeaGuru, že poskytovateľ môže v priebehu nasledujúcich
dvoch rokov vyvíjať a prevádzkovať ich CMS TeaGuru .
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Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001

