LIKTA mājas lapas izstrādes konkurss
Konkursa pieteikums
Šis ir uzaicinājums LIKTA biedriem piedalīties asociācijas mājas lapas izstrādes konkursā, lai
noskaidrotu sadarbības partneri, ar kuru kopā tiks izstrādāta jaunā LIKTA mājas lapas versija.
Konkursa mērķis ir izvēlēties visatbilstošāko mājas lapas izstrādātāju no LIKTA biedriem, kurš
būtu gatavs iesaistīties šajā projektā. LIKTA mājas lapas saturs saglabāsies līdzīgs, kā šī brīža
mājas lapā – www.likta.lv. Konkursa mērķis ir to uzlabot, lai mājas lapa būtu ērtāka tās
apmeklētājiem – responsīvs un modernizēts dizains, lai tā darbotos gan datoros, gan mobilajās
ierīcēs, intuitīva lietošana un vienkāršota informācija.

Mājas lapas izstrādes piedāvājuma budžets
Konkursa rezultātā tiks izvēlēts LIKTA mājas lapas izstrādes partneris, kas realizēs šo projektu
(izstrāde, glabāšana un uzturēšana). LIKTA mājas lapas izstrādes budžets ir robežās 2 000 līdz
5 000 EUR + PVN. Piedāvājumā jāiekļauj detalizēta informācija un apraksts par izstrādē
iekļautajām pozīcijām un izmaksām.

Mājas lapas izstrādes piedāvājuma sagatavošanas laika plāns
Konkursa izsludināšana

17.09.2018

Jautājumi un atbildes elektroniskā formātā

17.-19.09.2018

Konkursa piedāvājumu iesniegšana

24.09.2018 līdz 12:00

Uzvarētāja paziņošana

27.09.2018

Mājas lapas izstrādes laiks (iekļaujot lapas testēšanu)

28.09-22.10.2018

Jaunās mājas lapas publiskošana lietotājiem

12.11.2018

Piedāvājumu iesniegšana un jautājumi: office@likta.lv.

Uzdevumi piedāvājuma izstrādē:







Realizēt iespēju mājas lapu veidot Wordpress platformā;
Nodrošināt apmācības par mājas lapas izmantošanu;
Piedāvāt mājas lapas glabāšanu (hosting) tās izstrādātāja vai partnera mākonī
(izmaksas gadā lūdzam norādīt atsevišķi);
Realizēt sagatavoto dizainu pēc konkrētiem norādījumiem un vīzijas (piedāvājuma
ietvaros nav nepieciešams izstrādāt dizainu);
Veikt SEO optimizāciju, lai nodrošinātu meklētājiem draudzīgas mājas lapas izveidi;
Nodrošināt Interneta pārlūku savietojamību (mājas lapai jābūt savietojamai ar visiem
populārākajiem interneta pārlūkiem);
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Nodrošināt tehnisko atbalstu / mājās lapas uzturēšanu pēc projekta realizācijas
(izmaksas gadā lūdzam norādīt atsevišķi).

Mājas lapas galvenās funkcijas:










satura vadības sistēma (CMS);
tiešsaistes biedru reģistrēšanās forma, aptauju veidošanas iespējas;
pierakstīšanās LIKTA jaunumiem (newsletter);
divu valodu izvēlne;
kustīgie informācijas lauki (piemērs – https://www.abelodor.com/);
foto galerijas;
pasākumu kalendārs;
mobilā versija;
analītika, Google rīku pieslēgšana, kā arī citas funkcijas, atbilstoši konkursa mērķim.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:




pretendenta piedāvātās funkcionalitātes un laika grafika atbilstība konkursa
prasībām;
mājas lapas izstrādes izmaksas;
mājas lapas tehniskā atbalsta / uzturēšanas un glabāšanas (hosting) izmaksas, kas tiks
piedāvātas pēc mājas lapas izstrādes.
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