
Zadanie zákazky  

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov:                Ekonomická univerzita v Bratislave  

 Sídlo:                Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  

 IČO:                00399957  

Telefón:                     +421 267295147  

        Kontaktná osoba:       Anna Národová  

2. Názov predmetu zákazky: Nákup licencií  
      Opis predmetu zákazky:  

     Trvalá prenositeľná elektronická licencia Adobe Acrobat Pro DC 2020 EDU CZ 

1 ks  

Kancelársky profesionálny software pre úpravu PDF dokumentov. Kľúčové vlastnosti: 

 Bezproblémová tvorba a export súborov PDF 
 Priame úpravy textu a obrázkov 
 Prepracované užívateľské rozhranie a nástroje s podporou dotykového ovládania 
 Elektronické podpisovanie dokumentov 
 Štandardizácia úloh s PDF súbormi pomocou Akcií 
 Tvorba súborov PDF zodpovedajúcich štandardom ISO 
 Priame pripojenie na Adobe Cloud 

 

Photoshop Elements 2021 Cz Win EDU (trvala licencia) 

1 ks 

Kľúčové vlastnosti 

 Jednoduchá tvorba a zdieľanie fotografií 
 Hromadné opravy fotiek 
 Hľadanie pomocou niekoľkých kľúčových slov 
 Vyhľadanie najlepších fotografií pomocou automatického kurátora 
 Ľahké presúvanie objektov 
 Vyhľadávanie podľa osoby, miest a udalostí 
 Nahradenie pozadia behom okamihu 
 Automatické vytváranie koláží a prezentácií z fotografií pomocou umelej inteligencie  
 Domovská stránka uľahčujúca začatie práce – zobrazuje novinky, ktoré pribudli od poslednej verzie 
 53 úprav so sprievodcom – získate podrobné informácie na úpravy fotografií 
 Tvorba zábavných mémov a multifotografického textu 
 Prevedenie časti fotografie na skicu 
 Prekrytie textom a okrajom 
 Podpora formátu HEIF 

 

Adobe Creative Cloud All Apps MP ML (+CZ) EDU TEAM RENEWAL L-3 50-99 (12 mesiacov) licencia na 1 

osobu pre 2 pc. 

4 ks 

Typ licencie: elektronické predplatné: na 12 mesiacov   

Operačný systém: Windows, Mac Spôsob inštalácie: elektronicky Prenositeľnosť licencie: áno, Jazyková verzia: 

ENG + CZ Počet zariadení v tíme: 1 - 9  

Obsah licencie minimálne: 

 Photoshop : Úpravy a kombinovanie obrázkov 

 Lightroom : Spracovanie a úprava digitálnych fotografií 

 Illustrator : Vektorová grafika a ilustrácie 

 InDesign : Návrh a rozloženie stránky na tlač a digitálne publikovanie 



 After Effects : Filmové vizuálne efekty a pohyblivá grafika 

 Experience Design: Vytváranie návrhov a prototypov používateľského rozhrania pre web aj mobilné 
zariadenia 

 Adobe Premiere Pro : Produkcia a úpravy videa 

 After Effects : Filmové vizuálne efekty a pohyblivá grafika 

 Adobe Muse : Navrhujte a publikujte webové lokality bez písania kódu 

 Dreamweaver : Návrh a vývoj moderných responzívnych webových lokalít 

 Acrobat Pro : Vytváranie, úprava a podpisovanie dokumentov a formulárov PDF 

 Animate : Flash Professional je teraz Adobe Animate CC. Interaktívne animácie pre viaceré platformy. 

 Adobe Audition : Nahrávanie, mixovanie a obnova zvukov 

 Bridge : Centralizácia kreatívnych zdrojov 

 Character Animator (Beta) : Animovanie 2D postavičiek v reálnom čase  

 Media Encoder : Rýchle vytváranie videosúborov prakticky pre každú obrazovku 

 Fuse (Beta) : Vytváranie vlastných 3D postavičiek do projektov v aplikácii Photoshop 

 Flash Builder : Vývojové prostredie na kódovanie aplikácií Flash a obaly pre mobilné zariadenia 

 InCopy : Spolupráca s copywritermi a editormi 

 Prelude : Spracovanie metadát, zapisovanie do denníka a hrubé náčrty 

 Spark : Jednoduché vytváranie a zdieľanie pôsobivých vizuálnych príbehov v priebehu niekoľkých minút. 

 Scout : Profilovanie hier vo formáte Flash na webe a v zariadeniach  

 SpeedGrade : Dokončovanie filmov a gradácia farieb 

 Story Plus : Nástroje na spoluprácu pri scenároch, vytváraní zostáv a plánovaní 

 PhoneGap Build : Publikujte balíky mobilných aplikácií v cloude 

 Creative Cloud : Rýchly prístup z počítača k aplikáciám a službám Creative Cloud 

 Gaming SDK : Vytvárajte hry v jazyku ActionScript 
    
3.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách.   

4.   Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 27.10.2020 do 9.00 h.  

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať: 

- výpočet ceny predmetu zákazky 
- opis  ponúkaného predmetu zákazky 
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto 

zadania   

        Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

5.   Miesto poskytnutia predmetu zákazky:    

2. Uvedené v bode 1. tohto zadania.  
6.   Podmienky účasti uchádzačov:  

      - Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú 

predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri,  postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na 

požadovanú informáciu. 

       - Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený  konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

7.    Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  
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- navrhovaná zmluvná cena bez DPH    

- sadzba a výška DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH    

Ak je poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento poskytovateľ nebude pri plnení predmetu zákazky 
fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 
Z.z. a cenu vrátane DPH.  

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

Úhrada až po poskytnutí predmetu zákazky.  

8.     Lehota poskytnutia: najneskôr do 7 dní od uplatnenia záväznej objednávky.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


