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Poptávka 

WEB 

1. Poptávající  
a. Název: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  
b. Sídlo:  Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 736 01 
c. IČO:  00306754 
d. DIČ:  CZ00306754 

2. Označení poptávky WEB04/2017 
3. Předmět poptávkového řízení 

a. Vytvoření webu poptávajícího a jeho technická správa 
i. Příprava nového designu webu 
ii. Responsivní web 
iii. Vytvoření nového webu www.ssrz.cz  

1. Technickou správu, antiviry, řešení problémů, nastavení aktualizací 
systému (patche) a jiné záležitosti technického charakteru provádí 
uchazeč 

iv. Výklad termínů 
1. Hřiště – jednotlivý prostor, kde se provozuje nějaká konkrétní sportovní 

činnost 
2. Sportoviště – budova či vnější prostor, ve/na kterém jsou jednotlivá 

hřiště. Jedno sportoviště může mít i několik hřišť 
v. Převod informací stávajícího webu do nového v odlišné struktuře 

1. Možnost výběru sportoviště podle 
a. Názvu sportoviště 
b. Podle seznamu sportů, na které je sportoviště vhodné 

2. Aktuality (novinky …) 
a. Na úvodní straně všechny 
b. Na straně sportoviště ty, které se týkají daného sportoviště 
c. Aktuality (alespoň nejnovější) viditelné po otevření stránky bez 

rolování po stránce 
3. Seznam sportovišť s obrázky sportovišť na titulní straně 
4. Možnost otevřít seznam všech sportů, které lze na 

hřištích/sportovištích poptávajícího provozovat 
a. Po kliknutí na sport, seznam všech sportovišť a hřišť, kde je 

možné jej provozovat 
5. Možnost zapnutí/vypnutí dočasného sportoviště/hřiště (např. bruslení 

na náměstí, zaledování hřiště, (v létě hokejbal, v zimě hokej a bruslení, 
nebo nic podle počasí, zimní stadion v zimě ledová plocha, v létě 
palubovka …), a možnost zapnout/vypnout možnosti v daném období) 

6. Na stránce hřiště/sportoviště otevírací doba 
a. pokud má sportoviště několik hřišť s různou dobou, pak 

otevírací doba každého hřiště. 
7. Na stránce sportoviště vyjmenovány/vyvedeny/identifikovány sporty, 

které na nich lze provozovat 
8. U každého sportoviště jeho provozní řád + možnost jeho stažení v PDF 
9. U každého sportoviště, resp. hřiště na sportovišti objednávkový telefon 
10. U každého hřiště možnost zobrazení (I. Etapa) obsazenosti 

sportoviště. Pokud by se našel vhodný způsob editace jednotlivých 
sportovišť jednoduchý pro lidi (např. vrátní), tak přímo zobrazená 
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obsazenost jednotlivého sportoviště na stránce s možností 
otevření/stažení v PDF. 

a. Přístupová práva k editaci jednotlivých částí webu (např. u 
obsazenosti příslušní vrátní + odpovědné osoby) 

11. Poptávky  
a. Odkaz/tlačítko z titulní stránky 
b. Dvě sekce 

i. Nakupujeme 
ii. Nabízíme 

12. Pořádané akce 
a. Pořádanou akcí se myslí jednorázová poptávajícím pořádaní 

sportovní akce mimo pravidelný pronájem hřišť (např. 
badmintonový turnaj) 

b. Seznam akcí (na titulní straně 2-3 nejbližší) pořádaných ve 
sportovištích poptávajícího 

c. Stránka seznam akcí, kde se budou řadit akce podle 
následujícího klíče 

i. Podle data od nejbližšího po nejvzdálenější (ty co 
teprve budou) 

ii. Za nimi ty, co už byly podle data, kdy proběhly 
(skončily u vícedenních akcí) 

vi. Nebude se převádět 
1. Tlačítko ceníky – ceníky budou u jednotlivých sportovišť/hřišť 
2. Tlačítko sporty – bude nahrazeno seznamem sportů viz. výše 

vii. RSS pro každou stránku webu – propojení na mobilní aplikaci 
b. Další plánované kroky (nejsou předmětem poptávky, systém by na ně měl být 

rozšiřitelný) 
i. On-line rezervace hřišť poptávajícího zákazníky 
ii. On-line rezervace hřišť nejen poptávajícího, ale i dalších subjektů 

1. V této etapě přibude u hřiště/sportoviště identifikace, čí 
sportoviště/hřiště je 

iii. On-line platby za pronájem sportovišť 
1. Kartou 
2. SMS 
3. Mikroplatby 

4. Struktura nabídky 
a. Vámi navržená struktura webu 
b. Cena za vytvoření webu 
c. Cena za pořízení a doplnění fotografií (kde by bylo potřeba, na objednávku 

poptávajícího) 
d. Cestovné a ztrátový čas 
e. Cena za technickou správu 

i. Technická správa/pravidelná údržba 
ii. Pravidelné zálohování systému a jeho dat  
iii. Četnost prováděných záloh 
iv. Odstraňování problémů (např. po napadení webu) 
v. Technické úpravy 

f. Doba realizace od rozhodnutí poptávajícího o vítězi poptávkového řízení ve dnech 
5. Operativní dokumentace 

a. U technické správy výkaz provedených činností a jejich časová náročnost 
b. U zálohování výkaz provedených činností a jejich časová náročnost 
c. Odstraňování problému výkaz provedených činností a jejich časová náročnost 
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d. Technické úpravy výkaz provedených činností a jejich časová náročnost 
e. Poptávající preferuje jeden provozní deník, kde budou zaznamenávány veškeré 

činnosti dle tohoto bodu. 
6. Rychlost zásahu dodavatele 

a. Havárie 
i. Stav, kdy je web nefunkční  
ii. Doba započetí řešení havárie  

1. Hlášeno v pracovní době, zásah od nahlášení:  hod. 
2. Hlášeno mimo pracovní dobu, zásah od nahlášen:  hod. 

7. Harmonogram poptávkového řízení 
a. Rozeslání poptávek: do 9. 5. 2017 
b. Konzultace k zadání: do 15. 5. 2017 do 15:00 hod. 
c. Nabídky: do 18. 5. 2017 do 12:00 hodin 
d. Vyhodnocení: do 25. 5. 2017 
e. Rozhodný čas je čas e-mailového serveru poptávajícího, který se může lišit 

od přesného času 
8. Podání nabídky 

a. Místo pro podání nabídky (email): info@ssrz.cz 
b. Informace k zadání a připomínky uchazečů: Antonín Polický 

i. antonin.policky@ssrz.cz 
ii. Tel: 602 728 432 

9. Maximální doba, na kterou je poptávka vypsána 
a. Vytvoření webu – jednorázová zakázka 
b. Technická správa – 2 roky od uvedení webu do provozu 
c. Poptávající si vyhrazuje právo dobu dle předchozího bodu zkrátit, a to i bez udání 

důvodu 
10. Náležitosti nabídky 

a. Cenovou nabídku podejte na formuláři dle přílohy č. 1, kde do sloupce hodnota zapíšete 
vaši nabídku za jednotku specifikovanou ve sloupci Jednotka. Vyplňte údaje pro 
všechny položky. 

b. I v případě, že je vaše reakční doba v pracovní době a mimo ni stejná, zadejte ke každé 
položce reakční dobu, i kdyby to byly stejné údaje 

c. Vzor operativní dokumentace dle bodu 5. 
d. Definování rychlostí zásahu dle bodu 6. 
e. Potvrzený předmět poptávkového řízení v rozsahu dle bodu 3. 
f. Seznam odpovědných pracovníků dodavatele 

i. Technici, kteří budou provádět jednotlivé práce 
ii. Osoby oprávněné jednat za dodavatele 
iii. Místa a osoby pro hlášení poruch a havárií 
iv. Další osoby, které budou v přímém kontaktu s poptávajícím 

11. Ostatní 
a. Poptávající si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek 
b. Poptávající neposkytuje žádné předplatby či zálohy 
c. Poptávající bude hradit vždy za hotovou a kompletně splněnou dodávku či poskytnutou 

službu 
d. Minimální délka splatnosti faktury je 21 dnů 


