Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou
hodnotou
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ako verejný obstarávateľ (ďalej len „BKIS“) Vás
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov vyzýva na predloženie cenovej ponuky.

1. Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie služieb informačnej kultúrnej platformy
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
●
●
●
●
●
●
●

Názov:
Adresa:
IČO:
Štatutár:
Kontaktná osoba:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný tel.:

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO
Židovská 1, 81515 Bratislava
30794544; DIČ: 2021795358
Mgr. Katarína Hulíková
Ing. Mário Mihalovič – zástupca riaditeľky BKIS
bkis@bkis.sk
02 59 103 107

3. Predmet zákazky:
Poskytovanie služieb informačnej kultúrnej platformy.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
72400000-4 Internetové služby

5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb informačnej kultúrnej platformy prostredníctvom
webovej stránky a mobilnej aplikácie za účelom poskytovania komplexného kultúrneho
prehľadu o pripravovaných výstavách, koncertoch, divadelných predstaveniach, online
streamoch a ďalších obdobných podujatiach, organizovaných v rámci Hlavného mesta SR
Bratislavy.
Opis požadovaných funkcionalít:
1.
2.
3.
4.
5.

Žánrové, časové a lokalizačné vyhľadávacie filtre s možnosťou ich kombinácie;
Redakčne overený obsah (bez vulgarizmov, expresív a pod.);
Web a aplikácia bez reklamy tretích strán;
Možnosť registrácie užívateľa s následnou možnosťou uloženia jednotlivých akcií;
Podpora minimálne anglickej jazykovej mutácie;

6. Funkčná mobilná aplikácia (iOS, Android);
7. Prevádzka vlastných sociálnych kanálov poskytovateľa (Facebook, Instagram);
8. Informačný servis pre návštevníkov portálu (e – mail, alebo telefón s dostatočnou
responsibilitou);
9. Poskytovanie prehľadu užívateľských dát – návštevnosť, počet registrovaných
užívateľov, využívania aplikácie, lokalizácia, najnavštevovanejšie podujatia a pod.;
10. Mapovanie pripravovaných kultúrnych online streamov;
11. Sledovanie streamov priamo na platforme;
12. Propagácia streamov na vlastných sociálnych kanáloch;
13. Funkcionality integrácie dát na web užívateľa prostredníctvom API;
14. Možnosť priameho ticketingu podujatí na webovej stránke a v aplikácii.

6. Lehota a miesto plnenia:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava, resp. podľa
povahy plnenia aj sídlo uchádzača.
Dodacia lehota predmetu zákazky začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy
o poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky, ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

7. Variantné riešenia: nie
8. Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb / Zmluva o mediálnom partnerstve) podľa
§ 269 ods. 2 Obch. Zák.

9.

Ponuka:

V ponuke predložte nasledujúce doklady a dokumenty:
1. Cenová ponuka v rozsahu a štruktúre podľa Prílohy č.1 – scan
2. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č.2 – scan.
3. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb.

10. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú ponuku požadujeme zaslať na e – mailovú adresu verejného obstarávateľa
h.kolozvary@bkis.sk v lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 5.11.2020 o 12:00
hod.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

11. Vyhodnocovanie ponúk:

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za celý
predmet zákazky.
2. Cenová ponuka s najnižšou cenou v EUR vrátane DPH bude vyhodnotená ako úspešná.
3. Návrh ceny za celý predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača
spojené s plnením predmetu zákazky.

12. Oznámenie výsledku:
Verejný obstarávateľ písomne oznámi (el. poštou) vyhodnotenie verejného obstarávania
všetkým uchádzačom. V prípade úspešnosti Vašej ponuky Vám bude zaslané oznámenie, že
Vašu ponuku prijímame. Objednávka sa vystaví v zmysle interných predpisov verejného
obstarávateľa.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi (el. poštou), že jeho ponuku neprijíma
s uvedením dôvodu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť tento
proces bez zadania zákazky.

7. Podmienky financovania a ďalšie podmienky:
Podaním ponuky na predmet zákazky uchádzač berie na vedomie a súhlasí s nasledujúcimi
podmienkami:
1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov BKIS bez poskytnutia
preddavku, so splatnosťou faktúry 30 dní. Fakturácia raz ročne.
2. Lehota trvania zmluvy je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

V Bratislave dňa 29.10.2020

…………………….................
Ing. Mário M i h a l o v i č
zástupca riaditeľky BKIS

Vypracoval: Mgr. Ing. Henrich Koložváry

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Predmet zákazky: Poskytovanie služieb informačnej kultúrnej platformy
Návrh na plnenie kritérií
Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne
vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude spolu s jeho
identifikačnými údajmi súčasťou objednávky.
1. Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
2. Návrh na plnenie kritérií:
Druh služby

Informačná

Množstvo

kultúrna

Cena za 1
Cena za 24
Cena za 24
mesiac
mesiacov
mesiacov
poskytovania poskytovania poskytovania
služieb v
služieb v
služieb v
EUR bez
EUR bez
EUR s DPH
DPH
DPH*

24 mes

platforma

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že ak sa neskôr stane
platcom DPH, nie je oprávnený fakturovať k ponúknutej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa
stal platcom DPH nie je dôvodom na zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena
sa považuje za cenu vrátane DPH.

V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:

Ako uchádzač vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami, uvedenými vo Výzve na predkladanie
ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „Poskytovanie služieb
informačnej kultúrnej platformy“ a že v mnou navrhovanej cene podľa Výzvy na
predkladanie ponúk sú zahrnuté všetky moje náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Zároveň čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

