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Oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania 

 
Vestník číslo 78 z 25.04.2005 

04894 - MSS  

Verejná súťaž 

1)  
Identifikácia obstarávateľa 

informácií SR 
Bratislava 
IČO: 151 882 
Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava 

tel. č.: 02/43 42 04 55, 02/52 92 57 27, fax: 02/43 42 04 55 
e-mail: cvik@tbb1.cvtisr.sk, putalova@tbb1.cvtisr.sk 
www.cvtisr.sk 
2)  
Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie 
Ako v bode 1). 
3)  
Typ zmluvy 
c)  
Zmluva na poskytnutie služby 
Kategória služby: 7. 
4)  
Ide o uzavretie rámcovej zmluvy? 
Nie. 
5)  
Názov predmetu obstarávania 

6)  
Opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania 
Moderný integrovaný Knižnično-informačný systém (KIS) postavený na plne relačnom databázovom 
systéme zabezpečujúcom bezpečnú, rýchlu a komfortnú prevádzku databáz, ktoré súčasne využívajú 
desiatky až stovky súčasne pracujúcich používateľov. KIS má využívať možnosti globálneho 
sieťového prostredia a zároveň podporovať v knihovníctve všeobecne akceptované štandardy. 
Súčasťou predmetu obstarávania sú aj konverzie, dodávka manuálov, školenia a následná zákaznícka 
podpora systému. Podrobné požiadavky na predmet obstarávania sú uvedené v súťažných 
podkladoch k tejto výzve. 
7)  
Nomenklatúra KP 

Centrum vedecko-technických 

kontaktné osoby: Ing. Oleg Cvik, Mgr. Andrea Putalová 

Knižnično-informačný systém (KIS). 



72.20.22. 
8)  
Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby alebo stavenisko, alebo umiestnenie prác 
Ako v bode 1). 
9)  
Rozdelenie predmetu obstarávania na časti 
Nie. 
10)  
Budú akceptované variantné riešenia? 
Nie. 
11)  
Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky 
Trvanie zmluvy do 31. 12. 2010, lehota na skončenie dodávky - podľa harmonogramu, ktorý bude 
súčasťou návrhu zmluvy. 
12)  
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia 
Platba za plnenie bude v SKK bezhotovostným platobným prevodom na základe predloženej faktúry. 
Faktúra za naimplementovaný softvér môže byť vystavená až po jednom mesiaci ostrej prevádzky 
systému. Faktúry za školenia budú vystavené až po ich uskutočnení a faktúry za zákaznícku podporu 
a licenčné poplatky budú vystavené každoročne začiatkom 2. štvrťroku bežného roku, počínajúc 
rokom 2006. Splatnosť faktúry musí byť najmenej 30 dní od jej odsúhlasenia a prevzatia 
obstarávateľom. Obstarávateľ preddavok neposkytuje. 
13)  
Právna forma, ktorú má mať skupina vytvorená na dodanie tovaru, uskutočnenie práce alebo 
poskytnutie služby, ktorej ponuka bude prijatá 
Pri podpise zmluvy sa vyžaduje právna subjektivita. 
14)  
Podmienky účasti týkajúce sa právneho postavenia, minimálneho ekonomického a finančného 
postavenia, technickej spôsobilosti a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 
Zák. č. 523/2003 Z. z., a to: 
- § 29 ods. 1 písm. a) až h) preukázať dokladmi podľa § 29 ods. 2, resp. ods. 3, 
- § 30 ods. 1, 
- písomné vyjadrenie banky (bánk) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, že uchádzač 
nebol v debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bežný účet nebol 
predmetom exekúcie (originálne vyhotovenie alebo úradne overenú kópiu tohto dokumentu s 
dátumom vydania nie starším ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky), 
- výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a obrat, ktorý sa viaže na predmet 
obstarávania, za predchádzajúce tri roky (osobitne r. 2002, 2003, 2004) potvrdené príslušným 
daňovým úradom. 
Technickú spôsobilosť uchádzač preukáže: 
- podľa § 30, ods. 5 písm. b), 
- čestným vyhlásením, že uchádzač je autorom ponúkaného KIS. 
15)  
Osobitné podmienky na poskytnutie služby 
a)  
Je poskytnutie služby podmienené osobitným povolením? 
Nie. 
b)  
Vyžaduje sa od právnických osôb uvedenie mien a odbornej kvalifikácie osôb zodpovedných za 
plnenie zmluvy? 
Áno. 
20)  
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
1.  
Úroveň splnenia deklarovaných požiadaviek na KIS (49 bodov). 
2.  
Cena (30 bodov). 
3.  
Úroveň splnenia deklarovaných požiadaviek na uchádzača (21 bodov). 
21)  



Podmienky získania súťažných podkladov 
a)  
Lehota do: 13. 5. 2005, 12.00 h. 
b)  
Adresa: CVTI SR, Jozefská 19, 812 23 Bratislava, odbor hospodársko-technický, kontaktná osoba: 
Mgr. Andrea Putalová. 
c)  
Výška, podmienky a spôsob úhrady za súťažné podklady, ak sa vyžaduje: Nevyžaduje sa. 
22)  
Podmienky predkladania ponúk 
a)  
Lehota do: 26. 5. 2005, 12.00 h. 
b)  
Adresa: Ako v bode 1), podateľňa, prízemie vpravo, s heslom "KIS 2005". 
c)  
Jazyk alebo jazyky: Slovenský. 
24)  
Lehota viazanosti ponúk 
Do: 7. 7. 2005. 
25)  
Otváranie obálok s ponukami 
a)  
Dátum: 27. 5. 2005, 10.00 h. 
b)  
Miesto: Ako v bode 1), miestnosť č. 22 - študovňa odboru priemyselných informácií. 
c)  
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Uchádzač, ktorý predložil ponuku v 
lehote na predkladanie ponúk, zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo osobou písomne splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
26)  
Doplňujúce informácie 
Súťažné podklady si možno vyzdvihnúť osobne alebo budú zaslané poštou na základe písomnej 
žiadosti na adrese uvedenej v bode 21) v čase od 9.00 do 15.00 h. Uchádzač môže požiadať o 
vysvetlenie súťažných podkladov na základe písomnej žiadosti doručenej obstarávateľovi najneskôr 
do 18. 5. 2005. Ponuky možno priniesť v pracovných dňoch na adresu uvedenú v bode 22) v čase od 
8.30 do 14.00 h, v posledný deň predkladania do 12.00 h. Hodnotené budú len ponuky, ktoré splnili 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 
Podmienkou účasti je vyhlásenie uchádzača: 
- o splnení povinných požiadaviek na KIS (ide o taxatívne vymenované požiadavky uvedené v 
súťažných podkladoch), 
- podľa § 41 ods. 1. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ak ponúknuté ceny presiahnu finančné 
možnosti obstarávateľa alebo nijaký uchádzač nesplní podmienky účasti v súťaži. 
27)  
Dátum odoslania oznámenia 
14. 4. 2005. 

 


