
Zadanie zákazky 

Postupom podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                  02/67295280 

Kontaktná osoba:       Oľga Fabianová 

e-mail:                           olga.fabianova@euba.sk 

2. Opis predmetu zákazky:  

obstarania softvéru „ ContentServer ARL“ pre knižnično-informačný systém Advanced 

Rapid Library Slovenskej ekonomickej knižnice.  Podrobná charakteristika je v prílohe. 

 

3. Predpokladaná cena: 5550,- eur bez DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do 31.3. 2016 do 12,00 hod.  

Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre verejné obstarávanie, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, 

alebo na e-mail olga.fabianova@euba.sk 

 

6. Ďalšie informácie: 

Cena musí byť uvedená: vrátane dopravných nákladov na 2 desatinné miesta. 

Cena bez DPH ...................................................eur 

DPH...................................................................eur 

 Konečná cena vrátane všetkých súvisiacich aj dopravných nákladov s 

DPH..............eur. 

 

Financovanie a fakturácia:  

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

Dohodnutú cenu vrátane DPH uhradí objednávateľ  na základe  predloženej faktúry  s 

30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia objednávateľa. Platba prebieha 

cez štátnu pokladnicu. 

mailto:olga.fabianova@euba.sk


Príloha
ContentServer - podrobná charakteristika

Systém pre ukladanie, správu a prezentáciu digitálnych objektov ľubovoľného typu založený 
na databázovom systéme InterSystems Caché.

Funkcie:
- ukladá, spravuje a prezentuje digitálne objekty ľubovoľného typu vrátane 

prevádzkových a používateľských metadát, ako je dátum vloženia, voliteľný dátum 
zverejnenia, typ objektu/dokumentu, jeho veľkosť a pod.

- uloženie -  prostredníctvom konfigurovateľnej stránky, cez ktorú autorizovaný 
používateľ nahrá objekt na server do repozitára ContentServera a jeho uloženie na 
perzistentné úložisko

- previazanosť na katalógové (bibliografické) záznamy cez metadáta
- sprístupnenie (Content Server Gateway) - typy objektov známe prehliadaču sa otvoria 

očakávaným spôsobom, inak je ponúkaný na stiahnutie,
prezentácia súborov -  pomocou zobrazovacieho formátu vo webovom rozhraní online 
knižničného katalógu
konfigurovateľný subsystém oprávnení umožňujúcich jednotlivým používateľským 
roliam povoliť/zakázať jednotlivé operácie s objektami na základe stavu objektu

- servisu pre editáciu metadát každého objektu, pre jeho zmazanie alebo zmenu stavu 
prístup k dokumentom pre používateľa v závislosti na jemu pridelených právach
a stave dokumentu

- súbory spravované automaticky v systéme súborov serveru pomocou generovaných 
mien s väzbou na pôvodné meno súboru a na záznam v metadátach

- štatistický prehľad počtu stiahnutí každého súboru
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