
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
Váš list značky / zo dňa             Naša značka             Vybavuje / tel. 

Ing. Petra Gašparíková, 055/234 7106 Košice  18.11.2019  
 
 
Vec :  
Výzva na predkladanie cenovej ponuky/Výzva na zistenie 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:  „ Obnova licencie. “ 

 
2.)  Opis predmetu zákazky: Obnova ročnej licencie   

 Špecifikácia produktu (ročná licencia) kompatibilná s Qualtrics RS Core: 
- Intuitívne používateľské rozhranie 
- Flexibilná príprava experimentálnych a neexperimentálnych výskumných projektov 
- Funkcia randomizácie poradia položiek, blokov a náhodného pridelenia účastníkov do 

experimentálnych podmienok 
- Rôzne druhy odpoveďových škál (likertové položky, rôzne druhy sliderov, voľby poradia,... ) 
- Zber dát prostredníctvom on-line linku naprieč rôznymi rozhraniami (počítač, mobilný telefón, 

tablet) 
- Veľký počet ľudí, ktorých možno otestovať (do 3600 ľudí).  
- Možnosť spolupráce a zdieľania pripravovaných projektov 
- Možnosť zaznamenávania trvania riešenia úloh 
- Kvalitná užívateľská podpora 
- Export dát do csv formátu a iných využívaných formátov 

 
Aktuálna licencia končí 1.12.2019. V súlade s požiadavkou neprerušenia výskumu je potrebný 
plynulý prechod obnovenia licencie. 
 

3.)  Kód CPV: 48000000-8  
 

4.)  Spôsob predkladania cenových ponúk:  

 e-mailom na adresu : petra.gasparikova@upjs.sk 
 

5.)  Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
 
                                 najneskôr do 22.11.2019 do 10,00 hodiny 

 
6.)  Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: n/a 

 
7.)  Miesto dodania: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra psychológie, Moyzesova 9,  

 040 59 Košice 

 
 



8.)  Obsah cenovej ponuky: 
8.1 Podmienky účasti:  

8.1.1 aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópiu 
dokladu, 

8.1.2 certifikáty, osvedčenia, ďalšie doklady alebo dokumenty súvisiace s predmetom 
zákazky, katalógy, propagačné materiály, vzorky a pod. 

8.1.3 čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (odporúčané) 
 

8.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 

8.2.1.  ocenený predmet zákazky s uvedením celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH 
ako aj s DPH 

 
9.)  Termín zadania zákazky: do 27.11.2019 

 
10.)  Lehota dodania predmetu zákazky: 30.11.2019 

 
11.)  Uzavretie zmluvy: uzavretie objednávky 

 
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. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle 
 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: projekt 
 

15.)  Pracovník poverený zadávaním zákazky:  

 Ing. Petra Gašparíková, 055/234 7106, petra.gasparikova@upjs.sk 

                                                                                             


