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Město Čelákovice

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice

t: +420 326 929 111, e: mu@celakovice.cz, ID DS: fn6bxia, www.celakovice.cz

Určeno všem dodavatelům, kteří si požádali o poskytnutí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky

Pořadové č. 2

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky: Vytvoření nových webových stránek města Čelákovice

Evidenční číslo VZ: S 03 / 2013 / OTAJ / Chr

Zadavatel

Název: Město Čelákovice

IČ : 00 240 117

Adresa sídla: Nám.5.května č.p. 1, 250 88 Čelákovice

Osoba oprávněná za 
zadavatele jednat: 

Ing. Josef Pátek, starosta města

Odpovědná osoba: Jan Baran, tajemník

Kontaktní osoba: Martin Chramosta

Telefon, fax: Tel: 326 929 144

E-mail: martin.chramosta@celakovice.cz

Dotaz č. 2

Přístupy k úložišti dokumentu.
Co si prosím konkrétně pod tímto bodem představujete. Obecné místo v redakčním systému, kde se budou 
ukládat obecné soubory, pro pozdější vkládaní do galerií, úřední desky či jiných částech webu?

Odpověď č. 1

Jedná se v podstatě o víceúrovňové FTP, které můžeme definovat jednotlivým uživatelům nebo skupinám.

Dotaz č. 3

Redakční systém bude umožňovat editaci všech prvků stránky.
Prvky stránky vychází z dohodnutého wireframu. Na základě wireframu vznikne nová grafika. Některé věci jsou 
součástí grafiky a měnit je nelze. Je jim například váš obecní znak, vlajky jazykovych mutací nebo copyright v 
patičce webu. Od vás potřebuji vědet, zda s tímto počítáte nebo i tyto "pevné" prvky chcete mít možnost měnit.

Odpověď č. 3

S tímto počítáme. Editací prvků je myšleno např. menu, anketa, bannery, apod.

Dotaz č. 4

Interaktivní formulář pro dotazy návštěvníků webu.

Výstup tohoto formuláře má být veřejný, tedy zobrazovat dotazy nebo se jedná o zasílání dotazu do systému, 

případně někomu na email?

Odpověď č. 4

Výstup z tohoto formuláře bude neveřejný. Bude uložen do systému s notifikací na email.

Dotaz č. 5

Uzamknutí položek.

Tím je myšleno mít možnost jakoukoliv položku v systému mít vytvořenou, ale ne nutně zobrazenou na webu?
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Odpověď č. 5

Jedná se přesunutí článku, dokumentu do archivu tak, aby s ním nebylo možné pracovat, až na uživatele 

s nejvyšším oprávněním.

Dotaz č. 6

Multilicence na Redakční systém.

Prosím o konkrétní příklad dalšího využití?

Odpověď č. 6

Chceme Redakční systém nabídnout i námi zřízeným organizacím (školy, školky, muzeum, knihovna, apod.), pod 

doménou III. řádu.

Příklad:

Mateřská škola Přístavní

mspristavni.celakovice.cz

V Čelákovicích, dne 28. 1. 2013 

Martin Chramosta

kontaktní osoba veřejné zakázky
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