Zadávací dokumentace k výzvě k předložení nabídky
Druh veřejné zakázky: dodávka služeb
Předmět veřejné zakázky:
1.
2.
3.

Tvorba webových stránek a e-learningového prostředí pro minimálně 3 témata
(historie, regionální zeměpis, náboženství)
Úpravu a doplňování webových stránek projektu po dobu 36 měsíců
Servis ICT po dobu 36 měsíců v rozsahu 7 hodin měsíčně

Požadavky zadavatele na jednotlivé předměty výběrového řízení:
1. Tvorba webových stránek a e-learningového prostředí pro minimálně
3 témata (historie, regionální zeměpis, náboženství).
GRAFICKÝ NÁVRH WEBOVÝCH STRÁNEK
Grafický návrh webových stránek bude zpracován s využitím vhodných fotografií, které mají vztah k názvu
projektu a bude obsahovat důležitá loga projektu.
ZPRACOVÁNÍ
Zadavatel nijak neomezuje výběr technologie pro tvoru webových stránek a e-learningového prostředí.
Podstatnou vlastností je jednoduchá funkčnost e-learningového systému a přehlednost webových stránek.
DALŠÍ POŽADAVKY:
- jakákoliv www stránka webových stránek bude obsahovat důležitá loga projektu, název a číslo projektu
- dvoujazyčná verze webových stránek (CZ, DE)
- otevřenost webových stránek a vzhledu pro možnost úpravy a doplňování
- plně funkční používání webových stránek v běžných internetových prohlížečích
POVINNÉ SOUČÁSTI WEBOVÝCH STRÁNEK
Titulní stránka (bude obsahovat informace od zadavatele),
Informace o projektu (bude obsahovat informace od zadavatele),
Aktuálně (bude postupně doplňována aktualitami z projektu, setkáními projektových týmů apod. od
zadavatele s možností vložení textu a obrázků a odkazů na fotogalerii),
Studijní materiály (bude postupně doplňována materiály pro studium od zadavatele s možností vložení
textu a obrázků a odkazů)
Partnerská škola (bude obsahovat informace od zadavatele),
Fotogalerie (bude postupně doplňována fotografiemi dodanými od zadavatele),
Kontakty (bude obsahovat informace od zadavatele a kontaktní formulář),
Přepínací tlačítko mezi jazyky (pravděpodobně pomocí vlajky)
POVINNÉ SOUČÁSTI E-LEARNINGOVÉHO PROSTŘEDÍ
Prostředí pro alespoň 3 e-learningová témata,
Přístup řízený na úrovni uživatelského jména a hesla, které umožní přístup pouze do příslušné části
systému,

evidence a správa uživatelů (správců systému, učitelů, autorů, studentů)
administrace systému pracovníkem zadavatele (správa rolí a přístupových práv)
Každé téma může obsahovat další úrovně (členění na libovolný počet podúrovní, podúrovně opět
libovolný počet podúrovní atd.) výukových modulů podle potřeby zadavatele,
Možnost vkládat texty a multimediální obsah (kurzy, animace, interaktivní učebnice, multimediální
prezentace apod.),
Možnost tvorby testů u jednotlivých modulů
Napojení systému na webové stránky projektu
přístup přes síť Internet
uživatelské prostředí v češtině
SPOLUPRÁCE DODAVATELE:
Zaškolení administrace systému e-learningového prostředí.
Zajistí požadované vhodné prostředí pro webové stránky a e-learning dle předložené nabídky.
SPOLUPRÁCE ZADAVATELE:
Zadavatel zajistí registraci názvu domény a její konfiguraci.

2. Úpravu a doplňování webových stránek projektu po dobu 36 měsíců
POŽADAVKY NA ÚPRAVY A DOPLŇOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
část webových stránek „Aktuálně“ - bude postupně doplňována aktualitami z projektu, setkáními
projektových týmů apod. od zadavatele s možností vložení textu a obrázků a odkazů na fotogalerii,
část webových stránek „Studijní materiály“ - bude postupně doplňována materiály pro studium od
zadavatele s možností vložení textu a obrázků a odkazů,
část webových stránek „Fotogalerie“ - bude postupně doplňována fotografiemi dodanými od
zadavatele s nadpisem fotogalerie
dodané materiály od zadavatele budou umístěny na webové stránky do příslušné sekce maximálně do
3 pracovních dnů,
úprava informací statické části webových stránek (titulní stránka, informace o projektu, partnerská
škola, kontakty) dle požadavků zadavatele budou provedeny maximálně do 3 pracovních dnů,

2. Servis ICT
POŽADAVKY NA SERVIS ICT:
Obsahem služby je správa a údržba technických prostředků výpočetní techniky a programového vybavení
v rámci projektu „Mezinárodní den prodavačů cibule“ na úrovni projektového týmu, síťového serveru a
účastnických stanic, po dobu trvání projektu t. j. 36 měsíců.
Síťový server bude vybaven operačním systémem MS Windows 2008 SERVER s požadavkem správy
Active Directory a 18 ks CALL. Na síťovém serveru budou nainstalovány a dodavatelem služeb
zabezpečovány další aplikační programy vyžadující jejich správu dle požadavků zadavatele.
Údržba technických prostředků počítačové učebny a pracoviště projektového týmu v rozsahu 22 ks
počítačů, 3 ks tiskáren a 1 ks skeneru v rozsahu instalace a aktualizace programového vybavení,
antivirových opatření počítačů dle požadavků zadavatele.
Správa a údržba rozvodů počítačové sítě typu LAN.
Koordinace záručního a pozáručního servisu s dodavatelem technických prostředků, případně s dalšími
subjekty.
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