Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
________________________________________________________________
Námestie slobody 19
812 23 Bratislava

02/ 529 25 727
Tel/Fax: 02/ 529 25 707

Výzva na rokovacie konanie.
V zmysle zákona č. 263/99 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje rokovacie konanie na nákup a dodávku.
1. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Námestie slobody 19,
812 23 Bratislava, IČO: 151 882, tel.529 25 707
2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva – súčasť ponuky
3. Číselný znak tovaru z colného sadzobníka: 72.20
4. Opis tovaru: Redakčný systém pre portál, podrobné požiadavky a kritéria výberu - viď
prílohu č. 1

5. Miesto dodania tovaru: Centrum vedecko-technických informácií SR, Námestie slobody
19, 812 23 Bratislava
6. Druh tovaru: Programový balík
7. Množstvo tovarov: 1 ks
8. Predpokladaná cena: cca 250.000,- Sk s DPH
9. Súvisiace služby: inštalácia a zaškolenie obsluhy
10. Lehota na predloženie dokladov v zmysle §25 ods. 3, písm. b), c) : 3.3.2003.
11. Rokovacie konanie sa uskutoční 17.3.2003 o 10,00 hod v objekte Centra vedeckotechnických informácií SR, Drieňova 36, 1 poschodie- učebňa.
12. Lehota na predloženie ponúk a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa
§ 24, ods. 2: 22.4.2003.
13. Adresa na doručenie dokumentov: Centrum vedecko-technických informácií SR,
Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava, podateľňa, prízemie, s označením "Redakčný

systém".
14. Lehota na oznámenie vyhodnotenia ponúk: do 28.4.2003.
15. Zábezpeka sa nevyžaduje.
16. Kontaktné osoby: Mgr.Andrea Putalová, tel. č. 529 25 727
Ing. Oleg Cvik, tel.č. 434 20 455

PhDr. Ľubomír Kucka
Riaditeľ CVTI SR

Príloha č.1 Špecifikácia požiadaviek na redakčný systém

Špecifikácia prostredia, v ktorom bude uvedený systém fungovať:
CVTI SR dá k dispozícii neznačkový server s operačným systémom LINUX (distribúcia
SUSE 7.02) a so štandardným programovým vybavením (web server Apache, databázový
systém MySQL a script. jazyka PHP...). Na zálohovanie bude možné využiť identický server
dostupný cez lokálnu sieť.
Server bude nepretržite pripojený na internet (provider SANET). Web sídlo bude mať
zaregistrovanú vlastnú doménu.
Fyzicky bude server umiestnený v objekte CVTI SR na Drieňovej ulici č.36 v Bratislave

Základné požiadavky na funkčnosť redakčného systému:
(ktorých splnenie je nevyhnutnou podmienkou aby bol systém zaradený do posudzovania )
•

•
•
•
•
•
•
•

Musí ísť o redakčný systém (RS) s plnou podporou skupinovej práce
(decentralizovaná správa obsahu portálu), ktorý umožní efektívne publikovanie aj
bez znalosti HTML kódu a to priamo z internetu s využitím bežného prehliadača (IE,
Netscape..).
RS musí byť čo najviac flexibilný, minimálne pokiaľ ide o umožnenie samostatného
grafického návrhu stránok.
RS by mal byť otvorený v zmysle možnosti budúceho doprogramovania určitých
častí samotným používateľom.
RS musí byť postavený modulárne tak, aby umožnil bezproblémové rozšírenie
o nové funkcie (moduly).
Administrácia systému musí byť jednoduchá, intuitívna a zvládnuteľná (po
krátkom školení) aj neprogramátorom.
RS musí vedieť spolupracovať s hlavnými bežnými programami (vkladanie dát z
WORD, Excel, výstupy v XML , vítaný by bol i výstup pre DTP program napr.
QuarkXpress).
RS má umožňovať personalizáciu obsahu a podoby portálu pre jednotlivých
používateľov.
RS musí mať jednotný – spoločný grafický dizajn (ktorý je však možné meniť)
s tým, že dizajn a samotný obsah je oddelený.

Ďalšie požiadavky na RS
(ktorých splnenie nie je nevyhnutné pre zaradenie systému do posudzovania, ale ku ktorým
sa bude pri posudzovaní prihliadať, požiadavky sú zaradené podľa ich dôležitosti z pohľadu
zadávateľa)
•
•

výkonný fulltextový vyhľadávací systém
mapa portálu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

možnosť úprav v stromovej štruktúre web prezentácie (zaradenie nového dokumentu,
presúvanie, odstraňovanie, tvorba hierarchickej štruktúry, aktivácia, deaktivácia
položiek menu)
prehľadný systém archivácie dokumentov vrátane evidencie histórie manipulácie
s dokumentom od jeho vytvorenia
jednoduchá editácia dokumentov – obsahu, ich parametrov, štruktúry i graf.dizajnu
možnosť publikovania externých dokumentov typu PDF, DOC, RTF...
možnosť vytvorenia hypertextových prepojení na ostatné dokumenty
náhľad na vytvorené dokumenty pred zverejnením
výber z vopred nadefinovaných šablón ale aj možnosť nadefinovať novú šablónu
dokumentu
tlačový výstup zo systému (formátovanie dokumentu pre tlač)
diskusie k jednotlivým článkom a sledovanie čítanosti jednotlivých článkov
vytváranie vlastných ankiet (aktívne formuláre) vrátane ich vyhodnocovania
(dokumentov)
možnosť spracovania štatistík charakterizujúcich prevádzku systému
možnosť spracovania štatistík o používateľoch (info o správaní)
manažment reklamy
počítadlá (aj jednotlivých stránok)
FAQ
ponuka ďalších aktívnych funkcií ako súčasti redakčného systému

Kritéria na hodnotenie ponúk:
-

splnenie základných požiadaviek kladených na redakčný systém portálu
funkcionalita a jednoduchosť používania systému na správu web prezentácie
celková cena
objem a rozsah ponúkaných služieb
podmienky dodávky, záručné podmienky, technická podpora
referencie (dodávky podobného predmetu obstarávania)

