
   

  

Zadanie zákazky  

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov:                    Ekonomická univerzita v Bratislave  

 Sídlo:                    Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  

 IČO:                    00399957  

Telefón:                      +421 267295147  

        Kontaktná osoba:        Anna Národová  

2.    Názov predmetu zákazky: Licencie  SW   
       Podrobný opis predmetu zákazky:  

         Je uvedený v prílohe č. 1 tohto zadania. 
V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 

obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími.  

3.      Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách.   

4.      Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do  30.09.2019 do  11.00 h.  

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať: 

- výpočet ceny predmetu zákazky 
- opis ponúkaného predmetu zákazky vrátane určenia 

značky a názvu  
- podmienky účasti 

        Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

5.     Miesto poskytnutia predmetu zákazky:    

EU v BA, Dolnozemská cesta č. 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. 

        - Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený  konečným 

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

7.    Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- sadzba a výška DPH  
- navrhovaná zmluvná cena s DPH   
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení predmetu zákazky 
fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 
Z.z. a cenu vrátane DPH.  
Platba až po poskytnutí. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

mailto:anna.narodova@euba.sk


V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré súvisia/budú 

súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  

8.    Lehota: poskytnutie licencie od. 01.10.2019 – 30.09.2022 

  

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

Podrobný opis predmetu zákazky: 

 
Citace PRO - špecifikácia licencie softvéru 

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

1. Generovanie a vytváranie citácií a citačných štýlov podľa STN ISO 690 (01 0197) Informácie 
a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. 

2. Vytváranie všeobecne najpoužívanejších citačných formátov a citačných štýlov. 
3. Automatické generovanie citácií s možnosťou následných úprav. 
4. Import záznamov citácií z externých systémov (databázy EBSCO, Library of Congress, katalóg SEK, príp. 

iných knižníc). 
5. Podpora importu záznamov z iných citačných systémov (napr. RefWorks, EndNoteWeb, Zotero, atď.), 
6. Export citácií do MS Word, MS Excel, Adobe. 
7. Správa citácií: vytvorené citácie uchovávať v individuálnom účte používateľa, možnosť editácie záznamu. 
8. Možnosť obohateného obsahu (vlastná poznámka, anotácia, obsah alebo plný text pre osobnú potrebu). 
9. Inštitucionálna autentizácia, príp. registrácia na inštitucionálne e-maily alebo rozsah IP adries.  
10. Viacjazyčná verzia: slovenčina, angličtina, nemčina, ruština. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


