DODATEČNÉ INFORMACE

Č. 2

A ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZY Č. 2 a 3

„VR 113 Realizace softwaru pro prezentaci a administraci elektronických kurzů“

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo: Líšeňská 2657133a, 636 00 Brno Líšeň
-

veřejná

zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v rámci OP VK

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto
poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky.
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Dotaz č. 2
Je možné tuto aplikaci dodat jako řešení obsahující frontend
vypadající přesně podle
požadavků ze zadávací dokumentace a administrační část, která je samostatným systémem, tj.
vypadá jinak a vycházela by z designu našich systémů? Na tuto část by poté z portálu vedl
odkaz. Nebo je nutné, aby i správa obsahu, uživatelů, reporting a další byly přístupné přímo
jako součást dodávaného portálu?
-

Odpověď zadavatele:
Ano, aplikaci je možné dodat i jako samostatná řešení pro jivntend a backend část
(administrace), které spolu budou spolupracovat. Design backend části nemusí
korespondovat s designem frontendu. Obě části poběží na serverech zadavatele.

Dotaz č. 3
Jaký rozsah budou mít Vámi dodané podklady pro budoucí e-learningové moduly? Pro
vytvoření cenové nabídky je nutné znát přibližné nmožství textu, které požadujete „překlopit“
do e~learningové podoby.

Odpověď zadavatele:
Každý e-learningový modul je v rozsahu 50 až 80 nonnovaných stran. Rozsah podkladů závisí
od daného tématu. Podklady jsa u rovněž doplněny obrázky, které jsou již zařazeny v daném
rozsahu stran.

V Brně dne 19. 9. 2013

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel CDV
Centwrn dopravnni ~‘zkumu.
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