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Súhrnná zápisnica z prípravných trhových konzultácií
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Názov zákazky:
Rezervačný systém pre ubytovanie študentov

Účel prípravných trhových konzultácií:
•
•
•

•
•

overenie objektívnosti a primeranosti požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky,
overenie vhodnosti a technickej realizovateľnosti navrhovaného rezervačného systému
získanie relevantných informácií od nezávislých odborníkov alebo účastníkov trhu, ktoré
verejnému obstarávateľovi budú slúžiť na zabezpečenie čo najpresnejšej a najvhodnejšej
špecifikácie predmetu zákazky,
získanie informácií na vytvorenie časového harmonogramu verejného obstarávania
a realizácie predmetu zákazky,
určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Oblasti prerokované v rámci prípravných trhových konzultácií:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

zrozumiteľnosť opisu predmetu zákazky, chýbajúce požiadavky, údaje, podklady
realizovateľnosť požadovaného riešenia rezervačného systému na platforme Microsoft
SharePoint Online
možnosť dodania komplexného riešenia rezervačného systému s využitím základných
a rozšírených funkcií platformy Microsoft SharePoint Online
akceptovanie požiadavky verejného obstarávateľa na využitie tzv. moderného dizajnu
platformy SharePoint Online
realizovateľnosť riešenia otázky prihlasovania dvoch alebo viacerých osôb naraz, a to cez
aplikáciu Microsoft Azure, ktorá vykoná základnú kontrolu nad dátami a následne vyhodnotí
a finálne validuje skutočnosť, či je izba/lôžko voľná/é – táto požiadavka je potrebná z dôvodu,
aby registračný systém zamedzil potenciálnej kolízii dvoch alebo viacerých požiadaviek na
rezerváciu v rovnakom čase
nastavenie validácie používateľov z dôvodu zabezpečenia prevádzky systému
požiadavky na jednoduchú inštaláciu aplikácie
požiadavka na dodanie zdrojového kódu rezervačného systému
popis jednotlivých procesných krokov:
1. Import prvotných údajov do systému - administrátor systému načíta zo zdroja napr.
pomocou konzolovej aplikácie prvotný importný súbor do rezervačného systému, pričom
súbor bude obsahovať minimálne nasledovné informácie (presný obsah bude definovaný
neskôr):
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- zoznam študentov, ktorý majú nárok na internát
- ich poradie
- identifikáciu, ktorí študenti môžu požiadať izbu/lôžko a v ktorom kole
- zoznam izieb/lôžok na rezervácie.
2. Kontrola úplnosti údajov importného súboru - systém skontroluje úplnosť údajov počas
importu. V prípade chyby sa proces preruší a doteraz prenesené údaje zrušia, import sa
zopakuje krokom č. 1. V prípade bezchybného importu sa pokračuje bodom č.3.
3. Spustenie procesu výberu izby/lôžka - systém spustí proces výberu izieb/lôžok (prvé kolo
prihlásenia na izbu/lôžko) podľa nastaveného dátumu. Dátum bude parameter, nastaviteľný
administrátorom systému.
4. Začiatok termínu na výber izby/lôžka - systém skontroluje, či je začiatok kola na výber
izieb/lôžok. Ak áno, stanoveným študentom pre dané kolo umožní výber izby/lôžka a
pokračuje sa bodom č.5.
5. Výber izby/lôžka - študent cez grafické rozhranie systému vyberá izbu/lôžko, ktorá/é je
ešte voľná/é, a vyhovuje výberovým kritériám.
6. Vyhovujúca/e izba/lôžko - študent vie zarezervovať izbu/lôžko, následne vie zrušiť
rezerváciu a vie si vybrať inú/é izbu/lôžko. V prípade, že chce vybrať inú/é izbu/lôžko
pokračuje bodom č.5. V prípade, že izba/lôžko mu vyhovuje, pokračuje sa bodom č.8.
7. Zmena izby/lôžka - študent si zruší vybratú/é izbu/lôžko a vyberie si novú/é izbu/lôžko,
ktorá/é je voľne dostupná/é.
8. Koniec termínu na výber izby/lôžka - systém skontroluje, či je koniec výberu izieb/lôžok.
Ak áno, systém sa uzavrie pre ďalšie zmeny (výber novej izby/lôžka, zmena izby/lôžka) a
pokračuje sa bodom č.9.
9. Posúvanie čiary v poradovníku - systém zistí počet zostávajúcich voľných izieb/lôžok a
podľa zisteného počtu umožní výber izby/lôžka ďalším študentom v poradí pod čiarou.
Študenti sú mailom notifikovaní o možnosti výberu izby/lôžka.
10. Ukončenie procesu výberu izby/lôžka - systém ukončí proces výberu izieb/lôžok podľa
nastaveného dátumu. Dátum bude parameter, nastaviteľný administrátorom systému.
11. Export údajov - administrátor systému vytvorí exportný súbor pre ďalšie spracovanie
pridelených izieb/lôžok v iných systémoch. Súbor bude obsahovať minimálne nasledovné
informácie (presný obsah bude definovaný neskôr):
- zoznam študentov, ktorý majú pridelenú izbu/lôžko,
- číslo izby/lôžka, ktorú/é majú pridelenú/é,
- zoznam voľných izieb/lôžok.
Procesné kroky č. 1 a č. 11 bude realizovať administrátor systému, procesné kroky č. 2-4 a č.810 budú realizované automaticky informačným systémom a kroky č. 5-7 bude realizuje
študent.

Najdôležitejšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ upresnil, zmenil v rámci opisu predmetu
zákazky na základe konzultácií:
•
•

verejný obstarávateľ stanovil finálny opis predmetu zákazky
verejný obstarávateľ overil realizovateľnosť požadovaného riešenia rezervačného systému na
platforme Microsoft SharePoint Online

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát

•
•
•

Šafárikovo námestie 6.
P.O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Oddelenie centrálneho obstarávania
zákaziek

verejný obstarávateľ bude požadovať validáciu používateľov z dôvodu zabezpečenia
prevádzky systému
verejný obstarávateľ bude požadovať jednoduchú inštaláciu aplikácie a dodanie zdrojového
kódu rezervačného systému
opis predmetu zákazky bol doplnený o popis jednotlivých procesných krokov
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