
Centrum vedecko-technických informácií 
Slovenskej republiky 

________________________________________________________________ 
  Námestie slobody 19                      02/ 529 25 727 
        812 23 Bratislava                                 Tel/Fax: 02/ 529 25 707 
 
 
 
 

Výzva na rokovacie konanie. 
 
 

Po vykonaní prieskumu trhu v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzhľadom k tomu, že Vaša firma 
(resp. organizácia) sa zaoberá vývojom a predajom programového vybavenia, pozývame Vás 
na rokovacie konanie v zmysle § 72 „zákona“, ktoré sa bude konať dňa 19.05.2004 o 10.00 
hod. v priestoroch CVTI SR , Drieňová 36, 1. poschodie, miestnosť č. 1. 
 Podmienkou účasti na rokovaní o realizácii dodávky aplikačného programového 
vybavenia s Vašou firmou (resp. organizáciou) je zaslanie súťažnej ponuky, dodanie dokladov 
v zmysle § 30 ods. 3 a písomné potvrdenie Vašej účasti na rokovacom konaní najneskôr do 
17.05.2004 do 14.00 hod.: 
 
Ponuku vypracujte v rozsahu nasledovnej osnovy: 
 
1. Obstarávateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Námestie 

slobody 19, 812 23 Bratislava, IČO: 151 882, tel.529 25 707 
 
2. Súčasťou súťažnej ponuky:  Návrh kúpnej zmluvy o dodávke aplikačného programového 

vybavenia pre dve web sídla 
  
3. Opis tovaru: Aplikačné programové vybavenie k existujúcemu redakčnému systému 

ROMBOID pre dve web sídla - podrobné požiadavky a kritéria výberu – viď prílohu č. 1 
 
4. Miesto dodania tovaru: Centrum vedecko-technických informácií SR, Námestie slobody 

19, 812 23 Bratislava 
 
5. Množstvo tovaru: 1 ks – pre web sídlo cvtisr.sk 

1 ks – pre web sídlo edis.sk 
 

6. Predpokladaná cena: 350 000,- Sk bez DPH 
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom – na základe faktúry –  po dodaní 
predmetu obstarávania. 

7. Súvisiace služby: inštalácia a zaškolenie obsluhy 



 
8. Termín dodania tovaru: do 30.7. 2004  
 
9. Lehota na predloženie ponúk a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: do 

17.05.2004 do 14.00 hod.  
 
10. Alternatívne riešenia nie sú povolené. 
 
11. Kritéria na vyhodnotenie: 
   50  % - celková cena 

25 % - splnenie základných požiadaviek kladených na aplikačné programové  
vybavenie 

10 % - funkcionalita a jednoduchosť používania systému na správu web prezentácie 
10 % - stupeň kompatibility  s existujúcim operačným a aplikačným prostredím 
  5  % - referencie (dodávky podobného predmetu obstarávania) 

  
12. Adresa na doručenie dokumentov: Centrum vedecko-technických informácií SR, 

Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava, podateľňa, prízemie, s heslom "WEB 2004". 
 
13. Lehota na oznámenie vyhodnotenia ponúk: do 24.05. 2004.  
 
14. Zábezpeka sa nevyžaduje. 
 
15. Kontaktné osoby: Mgr. Andrea Putalová,  tel. č. 529 25 727 

Ing. Zuzana Kaffanová, tel. č. 433 37 103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Ľubomír Kucka 
    riaditeľ CVTI SR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 27.04.2004 
Príloha č. 1 
 
 
 



Špecifikácia prostredia, v ktorom bude uvedený systém fungovať: 
 

CVTI SR dá k dispozícii server s operačným systémom LINUX (distribúcia SUSE 9) 
a so štandardným programovým vybavením (web server Apache, databázový systém MySQL 
a script. jazyka PHP...).  

Server bude nepretržite pripojený na internet (provider SANET). Na tomto serveri je 
už implementovaný aplikačný software zabezpečujúci funkciu  redakčného a publikačného 
systému (slúži  na prevádzku portálu Infolib). CVTI SR chce vytvoriť ďalšie dve web sídla 
(dva samostatné portály), obe majú zaregistrovanú vlastnú doménu. Dodané riešenie musí 
rešpektovať maximálne existujúce operačné prostredie a to vrátane aplikovaného 
programového vybavenia .  

 
Zálohovanie požadujeme riešiť s využitím identického servera dostupného cez lokálnu 

sieť. 
 

Fyzicky budú servery umiestnené v objekte CVTI SR na Námestí slobody 19 v Bratislave. 
 
 
Základné požiadavky na funkčnosť redakčného systému: 
( ktorých splnenie je nevyhnutnou podmienkou, aby bol systém zaradený do posudzovania) 
 

• systém bude pripravený na prevádzku na technických prostriedkoch dostupných 
v celej organizačnej štruktúre CVTI SR, 

• prístup klientov k systému je možný prostredníctvom bežného WWW prehliadača 
(napr. MS Internet Explorer 5.5+ a vyšší), 

• dodávateľ poskytne neobmedzený počet licencií pre klientsky prístup 
k redakčnému systému, 

• systém nebude vyžadovať pre svoju činnosť nákup a udržiavanie licencií na 
systémové programové vybavenie tretích strán, 

• dodávateľ umožní (zabezpečí) zálohovanie systému na iný linuxový server. 
V prípade havárie  systému, pri dodržaní doporučenej metodiky zálohovania 
systému, umožní obnovu systému z mirroru, 

• dodávateľ navrhne poskytnutie údržby a profylaktiky prevádzkovaného systému 
u všetkých portálov, 

• dodávateľ musí preukázať primerané technické a personálne zázemie (aspoň 3 
pracovníkov v oblasti vývoja a prevádzky systému) a musí zabezpečovať 
technickú podporu v pracovných dňoch do 4 hodín. 

• dodávateľom musí byť zavedená firma – právnická osoba s minimálne 3 ročnou 
existenciou s víziou ďalšieho rozvoja, garanciami podpory bežnej prevádzky 
systému a ďalšieho rozvoja na obdobie minimálne 3 rokov, 

• na základe požiadaviek CVTI SR dodávateľ vytvorí základné členenie: jednotný 
grafický návrh, obsah rubrík, vzhľad šablón a naplnenie vzorových dokumentov, 

• systém musí byť po inštalácii a zaškolení zamestnancov plne prevádzkovateľný 
v základnej funkcionalite, požadovanej podľa zadania odberateľa, bez potreby 
dodávky ďalších služieb od dodávateľa, 

• systém poskytne jednoduché a intuitívne pracovné prostredie . Obsah môžu 
modifikovať používatelia, ktorí nemusia byť odborníkmi na informačné 
technológie a mať znalosti z oblasti programovania, 



• hierarchická štruktúra užívateľov, systém musí umožniť administrátorovi systému 
prideľovať práva jednotlivým užívateľom tak, aby mali možnosť zverejňovať a 
umiestňovať dokumenty len do vopred určených častí vytvoreného web sídla, 

• systém musí zabezpečovať možnosť priameho zverejňovania dokumentov vo 
formáte Word, Excel ako aj vo formáte RTF a obrázkov a to jednoduchým 
spôsobom, bez potreby znalosti editovania HTML dokumentov a znalosti formátov 
HTML, 

• pri zverejňovaní dokumentov jeho autorom musí byť v systéme možnosť 
nastavenia času zverejnenia dokumentu a doba jeho životnosti, 

• systém musí byť modulárny, aby umožnil bezproblémové rozšírenie o nové 
moduly, 

• systém musí byť vo vzťahu k používateľom čo najviac flexibilný a otvorený, 
• administrácia systému musí byť jednoduchá, intuitívna a zvládnuteľná (po 

krátkom školení) aj neprogramátorom 
• systém musí mať jednotný – spoločný grafický dizajn (ktorý je však možné 

meniť) s tým, že dizajn a samotný obsah je oddelený, 
• kompatibilita s existujúcim aplikačným programovým vybavením musí byť na 

takej úrovni aby nebolo nutné zásadne meniť už overené postupy a riešenia 
vyplývajúce z použitia spomínaného aplikačného programového vybavenia. 

 
 
Ďalšie požiadavky na systém: 
(ktorých splnenie nie je nevyhnutné pre zaradenie systému do posudzovania, ale ku ktorým sa 
bude pri posudzovaní prihliadať, požiadavky sú zaradené podľa ich dôležitosti z pohľadu 
obstarávateľa) 
 

• administrácia užívateľských práv (priznanie práv až na jednotlivé dokumenty) 
• správa šablón 
• jednoduchá editácia stránok – obsahu, ich parametrov, štruktúry i graf. dizajnu 
• administrácia obrázkov a  externých dokumentov typu PDF, DOC, RTF... 
• voľné dokumenty 
• možnosť úprav v stromovej štruktúre web prezentácie (zaradenie nového 

dokumentu, presúvanie, odstraňovanie, tvorba hierarchickej štruktúry, aktivácia, 
deaktivácia položiek menu) 

• prehľadný systém archivácie dokumentov vrátane evidencie histórie manipulácie 
s dokumentom od jeho vytvorenia 

• náhľad na vytvorené dokumenty pred zverejnením 
• výkonný fulltextový vyhľadávací systém  
• mapa stránok, help, kôš 
• aktuality 
• adresáre, zoznamy 
• rozposielanie dokumentov e-mailom 
• formát pre tlač 
• preberanie SITA správ 
• referenčná služba (triedenie a vyhľadávanie v otázkach a odpovediach) 
• dotazníky s vyhodnotením 
• FAQ 
• tvorba a editovanie www formulárov 



• možnosť spracovania štatistík (veľkosť webu v kB, počet stránok, počet 
aktualizácií) 

• možnosť spracovania štatistík o používateľoch (info o správaní) 
• počítadlo s analýzou (aj jednotlivých stránok a dokumentov) 
 

 
 
  
 


