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Číslo: Bratislava  28. 8. 2017

Vec: Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99  Bratislava 1
IČO: 00397865

Kontaktné osoby verejného obstarávateľa:
doc. RNDr. Daniel, Olejár, PhD., prorektor pre informačné technológie, daniel.olejar@uniba.sk
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., Centrum informačných technológií, jaroslav.janacek@uniba.sk

Predmet zákazky: 

Obraciame sa na Vás s výzvou na predloženie predbežnej cenovej ponuky na zákazku: 

Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského 

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom verejného obstarávania bude dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy 
UK a súvisiacich procesov, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v prílohe.

Miesto, spôsob a lehota dodania:

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií

Zdroj finančných prostriedkov a     rámec pre platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov UK. Preddavok sa neposkytuje. Predmet zákazky bude 
uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného 
doručenia faktúry bez nedostatkov verejnému obstarávateľovi. 

Spôsob určenia ceny:

Cena  za  predmet  zákazky  musí  byť  stanovená  v zmysle  zákona  č.  18/1996  Z.  z.  o cenách  v znení 
neskorších predpisov. Navrhovaná cena musí byť v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách, založená na 
cene  obchodného  alebo  sprostredkovateľského  výkonu,  ekonomicky  oprávnených  nákladoch 
a primeranom zisku. Musí pokrývať všetky náklady vynaložené v súvislosti s predmetom zákazky vrátane 



dopravy na miesto určenia, školenia (odmeny lektorom, cestovné náklady, ubytovanie), používateľskú 
podporu (HelpDesk), update/upgrade systému na novšie verzie počas doby trvania zmluvy. Cena musí 
byť uvedená explicitne za nasledujúce položky:

A – jednorazová cena za dodanie systému zahŕňajúca aj integračné práce (bod 24 v prílohe) a migráciu  
dát zo systému AIS2 a údržbu systému počas prvého roka nasadzovania,

B – ročná cena za údržbu systému počas ďalších rokov zahŕňajúca drobné vývojové a údržbové práce v 
rozsahu  100  hodín  ročne  (predpokladáme  prevádzku  systému  minimálne  7  ďalších  rokov  –  spolu 
minimálne 8 rokov),

C  –  cena  za  1  hodinu  vývojových  prác  dodatočnej  funkcionality  počas  prvého  roka  nasadzovania  
(predpokladáme rozsah 3000 – 5000 hodín),

D – cena za 1 hodinu údržbových a vývojových prác v ďalších rokoch (predpokladáme rozsah 200 – 500 
hodín ročne).

Zložky  ceny  závislé  od  počtu  používateľov  systému  musia  zohľadňovať  25000  študentov  a  2500 
zamestnancov.

Navrhnutá cena musí byť konečná a vyjadrená v eurách bez DPH.

Lehota na predloženie predbežnej cenovej ponuky: 10.9.2017

Veríme, že nám predložíte  predbežnú cenovú ponuku na požadovanú zákazku  v súlade s touto 
výzvou  v nami  požadovanom  termíne.  Na  základe  určenia  predpokladanej  hodnoty  zákazky  začne 
verejný obstarávateľ postup zadávania tejto zákazky v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

Príloha:  Minimálne  požiadavky na  informačný  systém pre  podporu  študijnej  agendy Univerzity 
Komenského
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