
 

  
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:   

3. Softvérové licencie  
Opis predmetu zákazky:  

Obstaranie softvérových licencií podľa nasledovnej špecifikácie. 
 

1. 2ks školské, individuálne licencie softvéru s ročným Update. Napr. : (Matlab) 
Základné funkcie: 

       Modulárny inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké, technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu      
a vývoj algoritmov.  

 Výkonný programovací jazyk pre numerické výpočty a vývoj algoritmov 

 Interaktívne prostredie s grafickými nástrojmi pre skúmanie, formulovanie a riešenie problémov 

 Viac ako tisíc vstavaných funkcií z oblasti matematiky, štatistiky, optimalizácie 

 Grafické funkcie pre vizualizáciu dát s možnosťou tvorby vlastných grafov 

 Vývojové nástroje pre zlepšenie kvality kódu a maximalizáciu výpočtového výkonu 

 Možnosť rozširovania prostredníctvom špecializovaných knižníc 

 Aplikačné knižnice, toolboxy, rozširujúce prostredie softvéru o riešenie úloh z najrôznejších oblastí, akými 
sú: 
 

 matematické výpočty, štatistika a optimalizácia 

 návrh a analýza riadiacich systémov 

 spracovanie signálu a komunikácia 

 spracovanie obrazu a videa 

 meranie a testovanie 

 finančná analýza a modelovanie 

 výpočtová biológia 

 modelovanie fyzikálnych sústav 

 možnosť inštalácie pre všetky podporované platformy (Windows, Linux a Macintosh) 
 

2. 1ks knižnicu k softvéru:  Napr. : (Statistics and Machine Learning Toolbox) 
Rozšírenie o funkcie štatistiky a nástrojov strojového učenia. Zahŕňajúce funkcie a interaktívne nástroje pre tvorbu 
modelov, analýzu trendov, simuláciu stochastických systémov a vývoj algoritmov pre štatistiku a strojové učenie.  

 Generátor náhodných čísel s rôznym rozdelením  

 Regresná analýza 

 Klasifikácia 

 Tvorba prediktívnych modelov  

 Hľadanie súvislostí vstupných dát 
 
 

3. 1ks knižnicu k softvéru:  Napr. : (Parallel Computing Toolbox) 
Rozšírenie dovoľujúce riešiť úlohy paralelne na viacerých jadrách v jednom PC. Podporované sú funkcie pre 
paralelné slučky (parfor) a distribuované dáta. Podpora pre výpočty na grafických kartách s architektúrou CUDA. 
Podpora špecializovaného dátového typu GPUArray.  
Verzie mutácií – angličtina. 
Platí alebo ekvivalentne iné s rovnakými alebo vyššími parametrami. 

       Predpokladaná hodnota zákazky: 1 300,00 eur bez DPH  
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 05.11.2019 do 12.00 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 
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto zadania   

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

5.     Miesto poskytnutia predmetu zákazky:    

4. Uvedené v bode 1. tohto zadania.  
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 poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento poskytovateľ 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.  

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

Úhrada až po poskytnutí predmetu zákazky.  

8.     Lehota poskytnutia: najneskôr do 7 dní od uplatnenia záväznej objednávky.  

9.     Ďalšie informácie   

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.  
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