Zaporedna številka javnega naročila:
Datum:

JNMV-0743/2015-POG
13. 8. 2015

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Ponudnik:

Naziv ponudnika, Naslov ponudnika, info POŠTA

Predmet javnega naročila:

Javno naročilo za izdelavo spletnega mesta za potrebe projekta Spodbujanje
podjetništva SAŠA subregije

Vrsta postopka: evidenčni postopek
Rok za predložitev ponudb je do 19. 8. 2015.
Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

Navodila za izdelavo ponudbe:
1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-2 ne uporablja, oz. za katere ni potrebno objaviti javnega
razpisa.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa
morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna do 31. 8. 2015.
5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslov
naročnika. Rok za izvedbo storitev do 20.9.2015.
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba Rok MATJAŽ.
7. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska
sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih
izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.
8. Načini oddaje ponudb:
1. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV,
soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.
2. Po faksu: 03 8961 542
3. Po e-mailu: rok.matjaz@velenje.si

Pripravil skrbnik JN:
Vodja JN:

Rok MATJAŽ
Alenka REDNJAK
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Specifikacija – predračun naročila:
Št.

Predmet

1.

Razvoj in izdelava
spletnega mesta za
potrebe projekta
Spodbujanje podjetništva
SAŠA subregije

Cena na Količina
enoto
brez
DDV

Znesek
skupaj
brez DDV
(cena brez
DDV x
količina)

Znesek
DDV

Znesek
skupaj z
DDV(cena z
DDV x
količina)
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SKUPAJ:
Kratek opis naročila:
Javno naročilo obsega izdelavo spletne strani, ki mora vsebovati tudi CMS sistem za samostojno urejanje strani. Dela
obsegajo tudi prvi vnos vsebin (max. 10 statičnih strani) ter celostno oblikovanje spletnega mesta, s pripravo materialov
za implementacijo na poslovne aplikacije (mape, dopisni listi…). Spletna stran mora biti zasnovana skladno s
standardom HTML 5, slediti »responsive design«, uporabljati stilne predloge CSS 3 in prilagojena za slepe in slabovidne
obiskovalce ter zagotavljati podporo večjezičnosti (slo & eng). Izbrani ponudnik bo pripravil vsaj tri grafične zasnove,
med katerimi bo naročnik izbral eno za nadaljnjo izvedbo.
Strežnik za spletno gostovanje (linux/apache/php/mysql) in spletno domeno zagotovi naročnik. Vse ostale licence
morajo biti vključene v ponudbi.
Opis del in storitev:
1. IZDELAVA SPLETNE STRANI
a. Implementacija grafične predloge (HTML 5, CSS 3)
b. Prilagoditev za mobilne naprave (responsive design)
c. Prilagoditev za uporabnike s posebnimi zahtevami (skladno s priporočili WAI W3C)
d. Integracija CMS sistema:
i. Večnivojska varnostna politika uporabnikov,
ii. Podpora različnim vsebinam (oblikovano besedilo, besedilo s sliko, fotografija, galerija,
izdelava obrazcev, pogosta vprašanja, prijava na novice (newsletter), nalaganje poljubnih
datotek, vključevanje zemljevidov, Youtube video posnetkov in poljubne HTML kode)
e. Razvoj in implementacija modula »Iskalnik subjektov«:
i. Obrazec za ročni vnos subjektov (startupov, coworking, članov skupnosti, podpornikov…)
ii. Iskalnik mora omogočati on-time filtracijo zadetkov
f. Razvoj in implementacija napredne statistike (Google analyitics)
g. Implementacija osnovne tehnične optimizacije za iskalnike
h. Implementacija napredne vizualne statistike ClickTale (možnost vpogleda v behaviorizem
obiskovalcev) in izobraževanje
i. Implementacija Facebook in Twitter pasic na vhodni strani
j. Implementacija zemljevida z označenimi subjekti podpornega okolja spodbujanja podjetništva
k. Prijava na e-novice
l. Namestitev spletne strani na strojni opremi naročnika
2. GRAFIČNO OBLIKOVANJE SPLETNE STRANI
a. Načrtovanje, priprava in izdelava strukture spletne strani po zahtevah naročnika
b. Izdelava Mockup-a (vstopna stran, tipična vsebinska stran)
c. Idejna zasnova in oblikovanje grafične predloge spletne strani (barvna paleta, črkovna tipografija,
grafična zasnova vstopne in vsebinske strani)
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3. PROJEKTNO VODENJE – KOORDINACIJA
a. Posredovanje pri zakupu domene
b. Sodelovanje z naročnikov pri zasnovi in optimizaciji strukture spletne strani
c. Dvourno (vsaj) izobraževanje naročnika za administracijo spletnega mesta
d. Vodenje in koordinacija aplikacije spletne strani (konzultacije, svetovanje in korekture)
Za podrobnejše informacije nas lahko kontaktirate na 03 8961 544 ali po elektronski pošti rok.matjaz@velenje.si.
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1. P O N U D B A št. ________________

Za izdelavo spletnega mesta za potrebe projekta Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije znaša:

................................................ EUR (brez DDV)
DDV je 22% in znaša ................................................ EUR

................................................ EUR (z DDV)
Cene so fiksne za čas trajanja pogodbe.

PODATKI O PONUDNIKU:
Naziv ponudnika:
______________________________

Zakoniti zastopnik:
Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Naslov:
Elektronski naslov:

TRR:

Številka telefona:

Številka faksa:

Kontaktna oseba:
________________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (predmetnega naročila):
_________________________

Vsi zakoniti zastopniki ponudnika:

V kolikor se podatki razlikujejo od navedenih prosimo, da ponudbo dopolnite s točnimi podatki!

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

______________________________________________

______________________________________________
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