Poptávka - Marketingový průzkum trhu
Název poptávky

Rekonstrukce webu Knihovny Eduarda Petišky
www.knihovna.brandysnl.cz

Zadavatel
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ (DIČ) zadavatele:
Kontaktní osoby
zadavatele:

Knihovna Eduarda Petišky
Ivana Olbrachta 36, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
67365965
Mgr. Věra Krajíčková
Michaela Baštecká

Specifikace poptávky

Vymezení předmětu
poptávky:

Smlouva:
Platební podmínky:

Rekonstukce webu Knihovny Eduarda Petišky a implementace pravidel
přístupnosti pro web veřejné správy a standardu Blind friendly web:
1. Analýza projektu
2. Návrh úprav
3. Realizace designu.
4. Realizace kódování
5. Beta testing & analýza chování
6. Úpravy obsahu webu dle pokynů zadavatele
7. Kooncepce webu
Realizace zakázky bude provedena na základě písemné objednávky
zadavatele.
Záloha nebude poskytnuta. Splatnost sjednané ceny do 15 dnů od
splnění zakázky.

Průběh a hodnocení zakázky

Způsob a místo
pro podání nabídky:

Nabídku lze:
a/ zaslat doporučeně na adresu knihovny
b/zaslat mailem na adresu vera.krajickova@knihovna.brandysnl.cz
c/ předat osobně v knihovně

Termíny:

Lhůta pro doručení nabídky: do 29. srpna 2016
Lhůta pro výběr dodavatele: do 12. září 2016
Lhůta pro uzavření smlouvy do 19. září 2016
Lhůta pro trealizaci zakázky: září - listopad 2016

Místo dodání
(převzetí)
zakázky:

Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Hodnotící kritéria:

Nabídková cena
70%
Zkušenosti zadavatele s realizací
předchodzí zakázky/reference
30%
(dle směrnice 5/2016 Města Brandýs n.L. - Stará Boleslav)

Další podmínky pro
plnění zakázky:

Uveřejněno dne :

Realizace zakázky bude provedena na základě písemné objednávky
zadavatele. Základní parametry projektu:
- redakční systém
- uložení objektů v SQL databázi
- akceptace grafického manuálu zadavatele
- základní navigace dle stávajícího webu
- propojení na SQL katalog Clavius
- propojení na SQL katalog Carmen
- úroveň designu na min. současné úrovni
- základní naplnění nového webu stávajícími daty
- zajištění hostingu s dost. národní i mezin. konektivitou
- zajištění aut. zálohování hostingu
- responsivní design webu
- mobile first koncept
- využití paralaxní technologie tam, kde je vhodné ji využít
- one page scrolling technologie
- nulové využítí FLASH
- veškeré animace (pokud budou obsaženy) musí být HTML5
- podpora Apple / PC a jejich běžných browserů
- dodání moodboardu před přípravou WireFrame
- dodání WireFramu před zahájením designu
15. srpna 2016

