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Vec :  
Výzva na predkladanie predpokladanej hodnoty zákazky - zaslanie 
 
      Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 a § 6 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto  
vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
 
1.) Názov predmetu zákazky: Aktualizácia softvéru ku skenovaciemu systému  

 
2.) Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je aktualizácia softvérov ku skenovaciemu systému.  

Softvér k obom zariadeniam je potrebný na to, aby bolo možné prvotné spracovanie dát, ktoré sú 
výstupom merania. Bez týchto softvérov nie je možné vykonávať ďalšie postupy. Súčasťou 
obstarávania je aktualizácia softvérov - ročná údržba, ktorá obsahuje aj podporu a aktualizáciu 
softvérov, zabezpečenie prípadných aktualizácií, ktoré budú počas plateného obdobia publikované 
ako aj helpdesk pri spracovaní údajov. Ide hlavne o konzultácie pre zarovnanie letových pásov v 
prípade leteckého skenera a viacstaničné vyrovnanie pri pozemnom skeneri. Aktualizácia softvéru 
musí byť kompatibilná so softvérom pozemného laserového skeneru Riegl VZ-1000 a tiež kompatibilná 
so softvérom leteckého laserového skeneru VUX1. 

 
3.) Kód CPV: 72260000-5 

 
4.) Spôsob predkladania cenových ponúk: 

 
e-mailom na adresu: jan.kanuk@upjs.sk 

 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

 
                                 najneskôr do 4.11.2019 do 13:00 hodiny 

 
6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH1: N/A 

 
7.) Miesto dodania: Ústav geografie, Jesenná 5, 040 01 Košice 

 
8.) Obsah cenovej ponuky: 

8.1 Podmienky účasti:  
8.1.1 čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (odporúčané) 

 
8.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 

                                                             
1 Výsledok prieskumu trhu pri stanovovaní PHZ je podkladom pre výpočet PHZ, avšak môže byť 

podkladom aj pre zákazku s nízkou hodnotou, ak sa na základe poskytnutých informácií potvrdí PHZ 
zodpovedajúca zákazke s nízkou hodnotou.  
 



8.2.1. ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy k tejto výzve s uvedením 
jednotkových cien v € bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH 
ako aj s DPH  

 
9.) Termín zadania zákazky: 8.11.2019 

 
10.) Lehota dodania predmetu zákazky: 16.12.2019 

 
11.) Uzavretie zmluvy: nie – objednávka 

 
12.) Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšie ponuka podľa: 

najnižšej ceny 
 
13.) Informácia o vyhodnotení ponúk: 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. V prípade, že sa na základe poskytnutých informácií potvrdí 
predpokladaná hodnota zákazky zodpovedajúca zákazke s nízkou hodnotou, úspešnému uchádzačovi 
verejný obstarávateľ odošle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že 

neuspel. 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na 

úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky (resp.: obhliadkou). 

 

14.) Spôsob financovania: dotácia zo ŠR 
 

15.) Pracovník poverený zadávaním zákazky:  Mgr. Simona Majorošová 

simona.majorosova@upjs.sk 
+421-55-234-2563 

                                                                                             

 

        .....................................................    
                                                                                                          podpis predkladateľa 
                                                            (alebo ním povereného zástupcu) 

 


