POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Dodání nového webu Národního divadla Brno

Zadavatel:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70 Brno
IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820
bankovní spojení: účet č. 2110126623/2700
Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30
telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045
Zadání:
I. Název veřejné zakázky
Dodání nového webu Národního divadla Brno
II. Předmět, specifikace veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření nových webových stránek Národního
divadla Brno, v obdobném rozsahu jako je stávající web www.ndbrno.cz. Nová grafická
podoba stránek včetně kompletního rozvržení je již připravena ve formátu PSD (dále
označeno jako „Příloha č. 1“) a účastníkům zadávacího řízení bude poskytnuta na jejich
žádost a po podepsání příslušné obecné Smlouvy o mlčenlivosti (NDA). Zadavatel si
vyhrazuje právo v průběhu VŘ návrhy drobně pozměnit.* Stávající UX a grafická podoba
webu www.ndbrno.cz již nebude využita.
Projekt musí účastník kompletně realizovat ve všech projektových etapách:
•
•
•

Kódování a programování projektu.
Migrace aktuálních dat (databáze aktuálně vystavena na open source systému XOOPS,
je nutný refactoring) a zachování aktuální informační hodnoty
Veškeré další či související aktivity vedoucí ke kompletnímu vytvoření projektu a jeho
spuštění.

Zadavatel dodá finální verzi UX a veškeré grafické podklady ihned po uzavření smlouvy s
vítězným dodavatelem viz, Příloha č. 1.
Webhostingové služby si zadavatel zajistí samostatně dle konzultace s výhercem VŘ.
Webové stránky musí splňovat parametry či obsahovat následující funkcionalitu:
•

CMS, kompletní administrační rozhraní, v češtině, uživatelsky snadná správa
veškerého obsahu nebo uživatelů a jejich práv.

•

•
•
•
•

•

•
•

•

Konkrétní požadavky na funkčnost administrace webu a potřebná nastavení včetně
popisu back-end i front-end editace (dále označeno jako „Příloha č. 2“) bude
poskytnuta účastníkům na jejich žádost a po podepsání příslušné obecné Smlouvy o
mlčenlivosti (NDA). Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu VŘ návrhy drobně
pozměnit.*
Administrace musí mimo jiné umožňovat uživatelsky snadnou práci s novým
obsahem, jeho vytvářením, editováním a správou
Práce s texty, fotografiemi, obrazovými přílohami, videem, soubory ke stažení.
Plnohodnotná podpora SEO parametrů a jejich správy.
Plnohodnotná podpora Universal Analytics a podobných nástrojů, možnost rozšíření o
trackovací marketingové nástroje Google Ads, Hotjar.com, Facebook Pixel, Google
Tag Manager apod..
Řešení musí podporovat a splňovat standardy moderního zabezpečení (včetně
pravidelných bezpečnostních aktualizací), součástí dodání bude i napojení SSL
licence.
Plnohodnotně responsivní verze pro zobrazení na mobilních zařízeních.
Plná podpora jazykových verzí při spuštění webu: český, anglický a německý jazyk.
Dodavatel zaručuje možné rozšíření do budoucna. Textové podklady v jazykových
mutacích budou dodány zadavatelem VŘ.
Napojení na prodejní systém Colosseum Ticket sloužící k prodeji vstupenek. API
dokumentace bude dodána zadavatelem.

Povinné technologické parametry CMS:
•
•
•

Požadujeme technologické řešení CMS realizované na open source systému (viz.
Drupal, Wordpress, Joomla apod.).
Preferujeme aplikaci vytvořenou za pomocí jazyku PHP, či
přidružených frameworků.
Technologické řešení musí do budoucna umožňovat snadné funkční rozšiřování,
údržbu, aktualizace a dohled nad zabezpečením (např. dvoufázové ověření při
přihlášení do administrace).

•

Dodavatel musí zorganizovat na své náklady školení používání administrace CMS pro
pracovníky objednatele a poskytnout základní manuál pro uživatele.

•

Dodavatel se zaručuje k dodání a finálnímu spuštění nové podoby webových stránek
do 15. 12. 2019 s tím, že první verze webu k připomínkování objednatelem bude
v dispozici do 30. 9. 2019

•

Dodavatel se zavazuje, že bude v průběh realizace, pravidelně konzultovat se zástupci
objednatele aktuální stav díla, vč. ukázek aktuálních verzí webu. Konzultace budou
probíhat ve smluveném čase minimální 1x za 14 dní v sídle objednatele.

III. Doba plnění
Srpen 2019 – Listopad 2019, ukončení prací a předání díla do 15. 12. 2019

IV. Nabídková cena
Nabídkové ceny budou uvedeny ve skladbě:
bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou
a konečnou pro daný rozsah prací.

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení
Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení
splnění všech těchto podmínek (předložení dokladů nebo kopií):
•

•

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obchodní
evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník předloží v prosté kopii, v okamžiku
podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců. Účastník musí být právnická osoba
se sídlem působností v ČR.
Účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 obdobných zakázek za
roky 2017 - 2018 pro každou z následujících oblastí:
o Realizace projektu pro kulturní instituci v ČR.
o Nebo realizace projektu podobného zaměření a rozsahu pro klienta v ČR.
o Nebo realizace projektu podobného zaměření a rozsahu pro klienta v
zahraničí.
o Nebo realizace projektu se zaměřením na online strategickou analýzu pro
klienta v ČR.
o Nebo realizace dlouhodobé podpory (minimálně 2 roky) a údržby již
spuštěného projektu pro klienta v ČR.

Účastník zadávacího řízení předloží shora uvedený seznam zakázek, ve formě čestného
prohlášení. Toto čestné prohlášení musí obsahovat název projektu, jeho objednatele, kontaktní
osobu pro ověření poskytnutých informací, stručný popis projektu, jeho rozsahu,
technologického řešení, včetně hodnoty v Kč bez DPH.
Současně je účastník povinen v čestném prohlášení potvrdit soulad s povinnými
technologickými parametry uvedenými v bodu II.
VI. Kritéria hodnocení nabídky
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší
nabídkovou cenu bez DPH, která bude určena níže uvedeným způsobem.

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití
této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí
protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách
zadavatele a další služby.
Způsob hodnocení nabídek
Stanovení nabídkové ceny: nabídková cena bude vypočtena dle následujícího vzorce:
cena za vytvoření webových stránek bez DPH + cena ze servisní smlouvy „SLA“ bez DPH, a
to za dobu tří let v předpokládaném rozsahu pěti hodin měsíčně – nabídnutá hodnota protiplnění
NdB v ceně bez DPH, a to v částce odpovídající protiplnění za dobu tří let
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož
nabídka bude mít nejnižší nabídkovou cenu
•
•
•

Vyplněný krycí list nabídkové ceny dle článku IV. tohoto zadání
Vyplněný slepý rozpočet (součást přílohy č. 1 zadání poptávkového řízení,
Dokumentace pro výběr zhotovitele)
Účastník předloží v souladu s požadavkem zadavatele podrobný technologický postup
prováděných prací s důrazem na specifikaci použitých technologií

VII. Doručování nabídek (termín, místo)
Nabídka bude podána pouze v písemné formě v uzavřené obálce do 31. 7. 2019 do 12 hod. na
adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k
rukám ředitele osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem
zakázky „Návrh a realizace nových webových stánek Národního divadla Brno“ NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka.

VIII. Další podmínky zadavatele
•
•
•
•
•

Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný
statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím
osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat , zejména v případě, že zjistí,
že nabízené ceny služeb ze strany účastníka VŘ, výrazně neodpovídají aktuálním
běžným tržním cenám a je zde oprávněná obava o snahu uměle ovlivnit hodnotící

•
•
•

•

•

•
•

kritéria, takovouto nabídku nepřijmout a účastníka z VŘ vyřadit. Zadavatel si
vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém
jazyce.
Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním
nabídky.
Dodavatel se zavazuje k uhrazení smluvní pokuty za pozdní dodání díla v částce 0,05
% z nabídkové ceny vč. DPH za každý den prodlení. Taktéž v případě nedodržení
dlouhodobé servisní smlouvy se dodavatel zavazuje k uhrazení smluvní pokuty 50 %
z doposud neuhrazeného plnění za servisní smlouvu. V případě porušení jakéhokoliv
jiného smluveného ustanovení se dodavatel zavazuje k uhrazení smluvní pokuty 0,05 %
z nabídkové ceny vč. DPH.
Záruka na dílo a doba udržitelnosti: Zadavatel vyžaduje záruku na plnou funkčnost
díla (webového portálu) ve stavu v jakém byl převzat po dobu minimálně následujících
2 let.
Dodavatel se také zavazuje, že poskytne veškerou sounáležitost při udržitelnosti a
rozšiřovaní prezentace po následující minimálně 3 roky. Formou dlouhodobé servisní
smlouvy (SLA) v rozsahu min. 5 servisních hodin měsíčně, s fixní hodinovou sazbou i
nad rámec garantovaných 5 servisních hodin měsíčně.
Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem
č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

IX. Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů
Jan Pochylý, mobil: +420 776 522 260, e-mail: pochyly@ndbrno.cz

X. Místo, datum

V Brně 15. 7. 2019

________________
ředitel

