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Výzva na predloženie CP 
 

Titl. 

Adresa záujemcu 

V Liptovskom Mikuláši dňa 08.09.2020 

 

Zn. vybavuje: Výkonná riaditeľka OOCR Ing. Darina Bartková, cizova@visitliptov.sk+421 917 432 212
      

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

„Implementácia funkcie na aktiváciu karty Liptov Region Card prostredníctvom 
SMS“ 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky 
a čestného vyhlásenia (viď. Príloha č. A2) o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. ⃰) 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Predpokladaná cena zákazky nie je stanovená. 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu cizova@visitliptov.sk, alebo v listinnej 
podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Implementácia funkcie na aktiváciu karty 
Liptov Region Card prostredníctvom SMS“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 
16.09.2020 do 15:00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 30.10.2020 podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť ako relevantný podklad pre účely výberového konania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom    Ing. Darina Bartková 

Výkonná riaditeľka  

⃰)nehodiace sa škrtnite 
Príloha č. A1: Špecifikácia predmetu zákazky  

Príloha č. A2: Čestné prehlásenie  
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Príloha A1:  Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

REGION LIPTOV – Oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš, 031 01. 

IČO: 422 199 06,  DIČ: 202 348 60 69,  IČ DPH: SK 202 348 60 69, Výkonná riaditeľka Ing. Darina 
Bartková, tel: +421 917 432 212,  e-mail: cizova@visitliptov.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka na predmet zákazky: „Implementácia funkcie na aktiváciu karty Liptov Region Card 
prostredníctvom SMS“ 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Región Liptov je prevádzkovateľom zľavovej vernostnej karty Liptov Region Card, ktorá ročne 
vydá okolo 40 000 kariet. Súhlas s poskytovaním osobných údajov bude poskytovaný elektronicky, 
prostredníctvom SMS súhlasu pri vystavení karty. Budú existovať 3 druhy SMS textov, ktoré budú slúžiť 
ako informácia pre turistu aké súhlasy prevádzkovateľovi poskytol a v akom rozsahu. Turista bude mať 
následne možnosť odpovedaním na prijatú SMS na základe vopred dohodnutého textu potvrdiť, resp. 
prejaviť svoj súhlas s poskytnutím údajov a iných podmienok s ktorými musí súhlasiť pred vystavením 
karty. Po úspešnom odoslaní SMS turistovi, by mal informačný systém na výdaj turistickej karty dostať 
informáciu o úspešnosti prijatej SMS správy (odoslanej turistovi) a na základe toho aktivuje kartu. 
Nakoniec by mal turista dostať SMS o úspešnosti celého procesu a o tom, že jeho odoslaná SMS bola 
úspešne doručená a karta bola aktivovaná. Keďže sa môže stať, že v jeden moment bude odoslaných 
viac požiadaviek na aktiváciu rozličných kariet, systém by mal evidovať každú požiadavku pod 
unikátnym ID, aby bolo možné po prijatí SMS od turistu rozoznať o ktorú požiadavku/resp. kartu sa 
jedná. 

Predmetom zákazky je vytvorenie komunikácie s informačným systémom Cardberg Tourist 
Insights s externým API SMS brány a vytvorenie nového modulu v informačnom systéme, ktorý 
umožňuje nastavenie zasielaných SMS správ na základe zvolených súhlasov pri vytváraní Liptov Region 
Card v systéme, následnú aktivácii karty po prijatí SMS od držiteľa karty a zabezpečenie SMS brány. 

Modul SMS aktivácia: Informačný systém Cardberg Tourist Insights musí byť prispôsobený a rozšírený 
tak aby bolo možné Superadministrátorom aktivovať nový modul s názvom SMS aktivácia. Aktiváciou 
modulu pribudnú v zvolenom Admin konte nasledovné možnosti a funkcie:  

 

1. Automatické odoslanie SMS po vytvorení karty: pri vystavení Liptov Region Card v časti 
Vyhotoviť kartu pribudne výdajnému miestu možnosť zvoliť okrem osobných údajov držiteľa karty 
zaškrtnúť aj nasledovné súhlasy:  

- súhlas s poskytnutím osobných informácií za účelom vernostného programu 

- súhlas za účelom informovania o novinkách 

- súhlas s poskytnutím osobných informácií iným poskytovateľom 

- súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poistenia 

Následne po vystavení karty sa informačný systém prostredníctvom API pripojí na systém SMS 
brány, verifikuje svoju totožnosť a odošle preddefinovaný text z nastavení systému na tel. číslo zadané 
pri vytváraní karty. Systém zároveň predvytvorí Liptov Region Card v informačnom systéme v 
špeciálnej databáze so statusom Liptov Region Card čakajúca na schválenie. Takáto karta nie je aktívna 
a v prípade, že sa neaktivuje do 24 hodín automaticky sa vymaže.  
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2. Funkcia na vytváranie SMS šablón: administrátor v časti Nastavenia/Kartový systém by mal mať k 
dispozícii nové menu s názvom Nastavenia SMS. V tejto časti bude možné zadať preddefinovaný text 
SMS správy, ktorý bude automaticky odoslaný pri vytváraní karty v informačnom systéme v závislosti 
od toho aké súhlasy sa zvolia pri vytváraní karty.  Administrátor bude môcť využiť bežné formátovanie 
textu a vkladať takzvané tagy. Systém bude podporovať vloženie textu v nasledovných jazykoch: EN, 
SK v závislosti od krajiny držiteľa karty. V prípade, že držiteľ karty je z inej krajiny ako Slovensko a 
Česko, použije sa text z EN jazyka.  

 

3. Aktivácia karty: po vytvorení karty v informačnom systéme držiteľ karty obdrží SMS správu podľa 
toho aké súhlasy poskytol. Po odpovedaní na SMS, poskytovateľ SMS brány prostredníctvom API na 
báze webových služieb odošle do informačného systému Cardberg Tourist Insight odpoveď s 
informáciou o čísle karty a stavom prejavených súhlasov. Informačný systém bude musieť byť 
napojený na webovú službu poskytovateľa SMS brány a v reálnom čase prijímať zasielané odpovede. 
Po prijatí odpovede od poskytovateľa SMS brány bude musieť informačný systém aktivovať konkrétnu 
kartu a zadefinovať rozsah poskytnutých súhlasov v systéme.  

 

4. SMS brána: v praxi budú existovať 3 druhy SMS textov, ktoré bude možné editovať v nastavení 
systému. Tieto SMS budú slúžiť ako informácia pre turistu aké súhlasy prevádzkovateľovi poskytol 
a v akom rozsahu. Turista bude mať následne možnosť odpovedaním na prijatú SMS na základe 
vopred dohodnutého textu potvrdiť, resp. prejaviť svoj súhlas s poskytnutím údajov a iných 
podmienok s ktorými musí súhlasiť pred vystavením karty. Po úspešnom odoslaní SMS turistovi, by 
mal informačný systém na výdaj turistickej karty dostať informáciu o úspešnosti prijatej SMS správy 
(odoslanej turistovi) a na základe toho aktivuje kartu. Nakoniec by mal turista dostať SMS o 
úspešnosti celého procesu a o tom, že jeho odoslaná SMS bola úspešne doručená a karta bola 
aktivovaná. Keďže sa môže stať, že v jeden moment bude odoslaných viac požiadaviek na aktiváciu 
rozličných kariet, systém by mal evidovať každú požiadavku pod unikátnym ID, aby bolo možné po 
prijatí SMS od turistu rozoznať o ktorú požiadavku/resp. kartu sa jedná.  

Názorný príklad: Recepčná v hoteli zadá do informačného systému telefónne číslo turistu. Informačný 
systém odošle telefónne číslo „do vášho systému“, na ktoré systém zašle turistovi sms.(Text sms bude 
v anglickom alebo slovenskom jazyku. Na slovenské a české predčíslia bude zasielaný slovenský text 
a na ostatné čísla anglický, následné kroky ostávajú v zvolenom jazyku). Turista po prijatí sms, odpovie 
turista na sms textom napr. “liptov“(prípadne „liptov1“ podľa toho aký typ súhlasu nám turista povolí). 
Systém zaeviduje odpoveď a odošle informáciu do informačného systému o „schválenom“ súhlase 
klienta a súčasne odošle klientov informačnú sms o úspešnej aktivácii karty. 

 

4. Trvanie zmluvy do: Realizácia zákazky v termíne od podpisu zmluvy – do 31.12.2020. 

5. Lehota dodania od uzavretia zmluvy:  Realizácia zákazky v termíne od podpisu zmluvy –  do 
31.10.2020 

6. Jazyk ponuky: slovenský 

7. Obsah ponuka: 

• Oprávnenie na podnikanie, Výpis z OR 
• Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha A2) 
• Cenová ponuka (Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky) 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
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Príloha A2:  Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 
Názov:     xxxxx 
sídlo uchádzača:   xxxx 
IČO:     xxxx 
IČ DPH:   xxx 
 
týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 
343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa 
§ 32 ods. 2 písm. f). 
 

 
 

Vyhlasujem, 
 

 
 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
Miesto dňa xxxxx 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 


