
Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení      

niektorých zákonov 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                        +421 267295269 

Kontaktná osoba:      Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2.Názov predmetu zákazky:  Servisné služby pre knižnično-informačný systém ARL 
 

Opis predmetu zákazky: predmetom zákazky je poskytovanie technickej podpory a           servisných 
služieb pre automatizovaný knižničný systém Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave: 
Technická podpora a servisné služby pre aplikačný knižničný softvér Advanced Rapid Library vrátane 
databázového systému Caché. 

           
Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
1. zaistenie kompatibility a integrity dát,  
2. automatické zálohovanie ARL, 
3. pravidelné upgrade systému ARL a databázového systému Caché, 
4. bezplatné odstránenie chýb a s tým spôsobených porúch systému, 
5. služba automatického preberania metadát a plných textov obhájených záverečných prác 

z informačného systému EU v Bratislave do knižnično-informačného systému Advanced Rapid 
Library (ARL), 

6. služby automatického preberania ohlasov z databáz Web of Science a Scopus, 
7. práce na úpravách ARL, zapojovanie a nastavenie nových funkčností systému dostupných v rámci 

upgrade podľa požiadaviek zákazníka v určenom časovom rozsahu, 
8. úpravy poskytované v rámci nastavenia aktuálnej verzie ARL na základe zmien zákonov a  noriem 

a na základe vzájomnej dohody tvorcu s komunitou používateľov, 
9. užívateľské úpravy systému (výstupy, pracovné formuláre, zobrazovacie formáty, indexy, 

nastavenie externých zdrojov, konfigurácia modulov ARL a pod.), 
10. vytváranie logovacích súborov z plánovaných úloh, ich kontrola, sprístupnenie zákazníkovi 

(aktualizácia indexov, čistenie bibliografických a autoritatívnych záznamov, zálohovanie, exporty, 
zasielanie správ používateľom knižničného systému a pod.), 

11. správa používateľských kont a práv, 
12. globálne úpravy dát, 
13. konzultačné a poradenské činnosti v oblasti trendov v knižniciach, 
14. online prístup k manuálom s možnosťou tlače aktuálnych verzií manuálov, 
15. záruka prevádzky 365 dní v roku, 
16. hotline a možnosť non-stop prístupu k zoznamu a stavu riešenia požiadaviek, ktoré sú pre 

zákazníka v riešení. 
              
        Predpokladaná hodnota zákazky:  46 872,00  € s DPH 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predmet zákazky s DPH v  eurách. 
4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                               Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                               Dolnozemská cesta č.1  
                                                               852 35 Bratislava 5 
                                  do 04.12.2018   do   10.00 h. osobne, mailom   alebo   poštou                                                                 



5. Miesta dodania:  Slovenská ekonomická knižnica  Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852      
35 Bratislava. 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  

 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú 
predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a 
bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na 
webovú stránku) na požadovanú informáciu. 

7. Ďalšie informácie:  
Cena predmetu zákazky:   
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o    cenách 
v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať: 

      cena       celková za predmet zákazky bez DPH  a s DPH 
      Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby                                                                                                   

realizácie predmetu zákazky.  
      Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny. 
       Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje. 
       Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.  
       Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu  

zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom   
štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely vyhodnotenia pripočítaná 
DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH. 

       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak cena celkom   predmetu         
zákazky úspešného uchádzača, presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú 
hodnotu zákazky uvedenú v bode 2.   

 

 Lehota dodania:  3 roky, začiatok plnenia od 01.01.2019.  

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

 

 

 

 

 

 


