Zápisnica z prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia
záujemcov
Slovenské centrum dizajnu vstúpilo do prípravnej fázy procesu verejného obstarávania k zákazke
„Vývoj a servis novej web stránky SCD.sk“.
SCD ako verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
verejnom obstarávaní“) rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“).
Zámer uskutočniť PTK spolu so všetkými informáciami týkajúcimi sa PTK verejný obstarávateľ
zverejnil na webovej stránke SCD dňa 2.10.2020.
Účelom týchto prípravných trhových konzultácií bolo osloviť hospodárske subjekty s cieľom
stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky a upresnenia rozsahu zákazky aj špecifikácie
nového webu (preferovaný framework, cms a metodológia vývoja, skúsenosti s integráciami s
dátovými zdrojmi tretích strán, skúsenosť s technológiami ako IIP image server, alebo Elastic a
iné).
Ambíciou nového webu SCD.sk je priniesť nový dizajn, informačnú architektúru, technologické
riešenie a integráciu obsahu z viacerých informačných systémov a webových stránok SCD
(http://100.scd.sk, http://edesignum.scd.sk, IS Dizajn).
Vývoj bude rozdelený na dve fázy:
1. fáza - obsah a funkcionalita v rozsahu aktuálneho webu, zapracovaná nová informačná
architektúra a wireframe, responzívny dizajn, zviditeľnenie existujúceho obsahu, dôraz na
výstavy a podujatia. V tejto verzii bude vypracovaná aj základná pattern library - zbierka
prvkov používateľského rozhrania, z ktorých budú vyskladané jednotlivé stránky na webe a
ktorá neskôr spolu s design systemom uľahčí vývoj web stránky. Vývoj: do marca 2021
2. fáza - nový obsah a funkcionalita, integrácia informačných systémov a samostatných
webových stránok. Vývoj: do septembra 2021

Počet záujemcov, ktorí prejavili záujem o PTK: 3
Počet záujemcov, ktorí sa zúčastnili PTK: 3
Verejný obstarávateľ po upovedomení záujemcov a ich súhlasu si v záujme zachovania
informácií rokovania so záujemcami počas PTK zaznamenával online stretnutie aplikáciou na
nahrávanie o čom boli prítomní záujemcovia upovedomení.
Na online stretnutiach PTK uskutočnených v termíne 15.-16.10.2020 sa zúčastnení záujemcovia
oboznámili s predstavou predbežnej špecifikácie nového webu a s doteraz realizovanými
prípravnými fázami (online dotazníkový prieskum a konzultačné stretnutia s používateľmi, nová
informačná architektúra webu, identifikácia cieľových skupín). Ďalej verejný obstarávateľ
informoval záujemcov o cieľoch projektu. Následná diskusia riešila otázky týkajúce sa
technických parametrov, preferovaných systémov, metodológie vývoja a spolupráce. Následne
verejný obstarávateľ požiadal zúčastnených o zaslanie predpokladanej hodnoty zákazky.
Počas celého obdobia trvania PTK bola záujemcom k dispozícií e-mailová adresa
michal.cudrnak@scd.sk a obstaravanie@scd.sk, kde mohli kedykoľvek počas trvania PTK zasielať
svoje otázky, návrhy riešení, pripomienky.
Ďalší postup bude určený na základe určenia predbežnej hodnoty zákazky, SCD bude informovať
o ďalších krokoch na svojej webovej stránke.

