
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
Váš list značky / zo dňa             Naša značka                      Vybavuje / tel.                                Košice    
       Darina Kováčová   11.2.2021   

 
Vec : Výzva na predkladanie cenovej ponuky - 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:  „Licencia softvéru na analýzu vybraných sekvencií pre ÚBEV“ 

 
2.) Opis predmetu zákazky:  

Softvér na analýzu vybraných mikrosatelitov druhu Bufotes viridis, s cieľom determinovať genetickú 

štruktúru populácií, vyskytujúcich sa na lokalitách s rôznou mierou urbanizácie. Softvér umožňuje 

načítanie a usporiadanie dát  fragmentačnej analýzy PCR produktov, ako aj ich grafické zobrazenie 

v podobe chromatogramov, ktoré sa dajú ľahko upravovať. Počas doby trvania licencie, teda rok, je 

poskytovaná aktívna podpora v otázkach spracovania dát a možnostiach využitia softvéru, ako aj 

bezplatné upgrady, aktualizácie a opravy. Počet 1 ks študentskej licencie. Špecifikáciu spĺňa napr. 

Geneious Prime. 

 
3.) Kód CPV: 48000000-8 

   
4.) Spôsob predkladania cenových ponúk: 

 
      e-mailom na adresu: darina.kovacova@upjs.sk 
 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

 
                                 najneskôr do 16.2. 2021 do 16:00 hodiny 

 
6.) Predpokladaná hodnota zákazky v USD bez DPH1:  200,00  

             
7.) Miesto dodania: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, 041 54 Košice 

 
8.) Obsah cenovej ponuky: 

8.1 Podmienky účasti:  
8.1.1. ocenený zoznam položiek spracovaný podľa bodu 2.) výzvy s uvedením jednotkových 

cien v € bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH,  

8.1.2 čestné prehlásenie o neuložení zákazu 

                                                             
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.  
 



 
 
9.) Termín zadania zákazky: 17.2. 2021 

(lehota podpísania zmluvy alebo vystavenia objednávky) 

 
10.) Lehota dodania predmetu zákazky: do 20.2. 2021 

 
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. 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: vlastné zdroje, grant 
 
 

15.) Pracovník poverený zadávaním zákazky: Darina Kováčová, darina.kovacova@upjs.sk, +421 

55 234 1183 
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