
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          

   

   

  

  
 
Váš list značky / zo dňa             Naša značka             Vybavuje / tel.   Košice 
       UKN000136/2021          Ing. Krjaková/421 918 897 100 11.3.2021 

 
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:  „Služba Virtuálna študovňa UPJŠ“ 

 
2.) Opis predmetu zákazky: 

Služba Virtuálna študovňa UPJŠ predstavuje ponuku digitálnej knižnice na sprístupňovanie 

digitalizovaných knižničných a elektronických knižných dokumentov prostredníctvom virtuálneho 
klientskeho priestoru pre štúdium literatúry. Knižničné dokumenty sú vo vlastníctve UPJŠ 
v Košiciach. Súčasťou služby je aj poskytnutie štatistických údajov o využívaní vzdialeného 
sprístupňovania digitalizovaných dokumentov z rozsahu počítačovej siete UPJŠ v Košiciach. Bližšia 
špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 k tejto výzve. 

3.) Kód CPV:  

72261000-2 Softérové podporné služby  
 

4.) Spôsob predkladania cenových ponúk: 

e-mailom na adresu: iveta.krjakova@upjs.sk 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
 
                                 najneskôr do 16.3.2021 do 12:00 hodiny 

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

Výsledok prieskum trhu zároveň slúži ako podklad na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, 
ak sa na základe predloženej cenovej ponuky potvrdí PHZ zodpovedajúce zákazke s nízkou 
hodnotou. 

 
7.) Miesto dodania: UPJŠ v Košiciach, Univerzitná knižnica UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice 

 
8.) Obsah cenovej ponuky: 

8.1 Podmienky účasti:  
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8.1.1 čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní – príloha č. 2  
8.1.2 Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky – kópia 

dokladu 
 

8.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 

8.2.1. ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy č.1 k tejto výzve s uvedením 
jednotkových cien v € bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € bez DPH ako 
aj s DPH 

8.2.2. Návrh zmluvy  
   
9.) Termín zadania zákazky:  Po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti zmluvy 

 
10.) Lehota dodania predmetu zákazky:  Po dobu trvania zmluvy v zmysle jej dojednaní.  
 
11.) Uzavretie zmluvy: áno, uzavretie zmluvy na obdobie 12 mesiacov 

 
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. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie 
zmluvu 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: ŠR 

 

15.) Pracovník poverený zadávaním zákazky:  
       Ing. Iveta Krjaková, iveta.krjakova@upjs.sk, tel: 055 2341612 , +421 918 897100 

  

                                                                                             

 

 

 

    PhDr. Daniela Džuganová 

riaditeľka UK UPJŠ v Košiciach 
                v. r. 

        .....................................................    
                                                                                                          podpis predkladateľa 
                                                            (alebo ním povereného zástupcu) 
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Príloha č.1 k výzve 

Všeobecná špecifikácia Služby Virtuálnej študovne UPJŠ: 

 sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov a elektronických knižných dokumentov 

prostredníctvom služby virtuálnych študovní (dedikovaný virtuálny priestor pre štúdium digitalizovanej 

literatúry) a cez webovú stránku služby 

 Prevádzka virtuálnych študovní/knižníc vrátane importu informačných balíčkov o digitálnych 

objektoch na základe existujúceho katalogizačného záznamu, spolu s importom vopred 

vyšpecifikovaných metadát 

 Na základe metadát zoskupovanie a prezentovanie jednotlivých digitálnych objektov 

 Prepojenie na obálku kníh 

 sprístupňovanie len na vopred zadefinovanom rozhraní IP adries zaslaných akademickou knižnicou 

 Vyhľadávanie podľa slov na úrovni celej zbierky, ale i konkrétneho dokumentu, zoskupovanie obsahu 

podľa faziet v kombináciách s inými kritériami (dátum vydania, výskyt frázy v obsahu) 

 Plnotextové vyhľadávania informácií , ktoré je možné fazetovo skombinovať s bibliografickými 

metadátami, pripadne časovým rozsahom.  

 možnosť viacjazyčného prehľadávania v metadátach a vyhľadávania v obsahoch plných textov 

 možnosť prezerať zbierky podľa dátumu, typu a kategorizácie dokumentov 

 zobrazenie a zvýraznenie vyhľadaného textu priamo na zobrazenej strane 

 rýchla navigácia medzi jednotlivými skenmi/stranami 

 možnosť zobrazenia viac ako jednej strany bok po boku 

 možnosť rýchleho zoomovania na ľubovoľnú časť digitálneho obrazu pre zobrazenie úplných detailov. 

 podpora prístupu k digitálnym objektom aj cez proxy server  

 podpora grafických formátov min. TIFF, JPG a PDF.  

 

 

 

Cenová špecifikácia nákladov za službu Virtuálna študovňa UPJŠ 

Položka  
Jednotková cena za 
stranu v € bez DPH  

Celkový počet 
objednaných strán  

Celková cena za 
sprístupnenie  
500 000 strán  
v € bez DPH 

Celková cena za 
sprístupnenie  
500 000 strán  

v € s DPH 
Služba Virtuálna 
študovňa  UPJŠ  500 000  

 

Celková cena v € s DPH 
 

 

  



Príloha č.2 čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

Obchodné meno uchádzača: 

IČO: 

zastúpený 

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: 

 

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky: „Služba Virtuálna 

študovňa UPJŠ“ (ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, IČO: 00397768 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky zo 

dňa 11.3.2021 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, 

a teda nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

V ................................, dňa ............................ 

 

 

 

 

             

    ....................................................................................... 

     Podpis osoby s právom podpisovať v mene uchádzača 

 

 


