Sídlo:
IČO:

P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
00179027
Verejný obstarávateľ
v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) Zákona č. 25/2006 Z. z.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Zákazka:
Zverejnená:

Materiálové, technické a procesné zabezpečenie realizácie projektu
Digitálny archív Matice slovenskej
vo Vestníku EU dňa 5.11.2013 pod značkou 2013/S 214 – 372673
vo Vestníku VO č. 215/2013 zo dňa 4.11.2013 pod značkou 18 089 –
MSS s redakčnou opravou uverejnenou vo Vestníku VO
č. 229/2013 zo dňa 22.11.2013 pod značkou 18903 - IOX

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
1. Ensaco, s.r.o., Hviezdoslavova 7, 040 43 Košice

Identifikácia úspešného uchádzača:
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť

Ensaco, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 7, Košice, IČO 44 820 895.
Informácia o uzatvorení zmluvy:
V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK 04/2013-SORK
a jej dodatku č . 1 a jej VZP čl. 2 Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác
prijímateľom uzavretie zmluvy podlieha administratívnej kontrole zo strany
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (Úrad vlády SR ako riadiaci orgán v
zastúpení Ministerstvom kultúry SR ako sprostredkovateľského orgánu). Matica slovenská
ako verejný obstarávateľ a prijímateľ NFP je povinná predložiť Úradu vlády SR na
administratívnu kontrolu ex-ante pred podpisom zmluvy kompletnú dokumentáciu
z verejného obstarávania zákazky.
Ak Riadiaci orgán identifikuje porušenie princípov a postupov vo verejnom obstarávaní,
neschváli verejnému obstarávateľovi uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom, verejný
obstarávateľ je povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie.

Odôvodnenie podľa § 46 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní
Matica slovenská ako verejný obstarávateľ nezrušila použitý postup verejného obstarávania.
Projekt Digitálny archív Matice slovenskej ako jeden z prvých projektov digitalizácie
archívnych fondov významnou mierou prispeje k zachovaniu a doplneniu kultúrneho
dedičstva Slovenska. Umožní Matici slovenskej stať sa multifunkčným kultúrnym a
informačným centrom, ktoré bude poskytovať informácie z vybudovaného a spracovaného
vedomostného systému, umožní zvýšiť a zlepšiť spoluprácu s ostatnými pamiatkovými

inštitúciami, Ministerstvom kultúry SR, ako aj ostatnými inštitúciami v oblasti prezentačnej
činnosti, zároveň umožní Matici slovenskej zapojiť sa do projektov v oblasti vedy, výskumu a
vzdelávania.
Archív Matice slovenskej je jedno z odborných pracovísk Matice slovenskej a má štatút
špecializovaného verejného archívu ako 24 ďalších najvýznamnejších inštitúcií na Slovensku.
Metodicky je usmerňovaný odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR.
Archív Matice slovenskej obsahuje predovšetkým písomné dokumenty, ktoré sa viažu
k vzniku a činnosti Matice slovenskej ako najstaršej kultúrnej inštitúcii na Slovensku. Okrem
dokumentov inštitúcie vlastní aj ďalšie písomnosti, ktoré prezentujú činnosť vedeckých
odborov na Slovensku, ktorých činnosť a aktivity sa stali základom pre vznik
špecializovaných ústredných profesionálnych slovenských inštitúcií (Slovenská akadémia
vied, Divadelný ústav, Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica). Archív MS
v rámci svojej činnosti získava, preberá, eviduje, odborne spracováva, ochraňuje
a sprístupňuje archívne fondy a buduje špecializované archívne zbierky, napríklad
fotodokumentačné, tematické a zbierky dokumentov rôznej proveniencie. V Archíve MS
sa okrem písomností nachádzajú aj obrazové a vecné pamiatky, ale aj historické (rukou
písané, teda jedinečné a teda jediné originálne) knihy od 17. stor., písané napr. v latinčine,
maďarčine, nemčine, češtine, ale aj dobovej slovenčine, a osobné fondy významným
osobností slovenského národa, získaných na Slovensku, ale aj v zahraničí
V Archíve MS sa nachádza vyše 8000 archívnych škatúľ, čo predstavuje spolu
1000 bežných metrov archívnych dokumentov, teda viac ako 1 440.000 archívnych
dokumentov (objektov). Okrem toho je v depote uložených 19 000 ks fotografií, z toho je
takmer 8 000 negatívov a 15 albumov.
Podľa prehľadu objektov vstupujúcich do digitalizácie a počtu vzniknutých objektov,
ktorý bol súčasťou projektu, bude výsledkom projektu až 1 027 239 objektov, t.j. viac ako
1 milión objektov. Ďalšie objekty vzniknú počas doby minimálnej trvalej udržateľnosti
projektu, t.j. do roku 2020. Z toho 90% objektov bude mať pripojené aj metadáta
(popisné údaje), v tom je projekt výnimočný. A výnimočný je aj svojím rozsahom –
digitalizované budú dokumenty formátu A4 a A3, mikrofilmy, diapozitívy, knihy
(historické, ručne viazané), časopisy, fotografie, VHS, LP platne, 2D objekty a 3D
objekty (vecné pamiatky).
Komplexnosť projektu rozsah požadovaných odborných činností nevyhnutných na
dosiahnutie stanovených cieľov v projekte Digitálny archív MS, so zreteľom na dlhodobý
zámer rozvoja archívneho a knižničného prostredia v Matici slovenskej, si žiada
vysokošpecializovaných odborníkov a dodávateľskú spoločnosť, ktorá má dostatočné
skúsenosti s vedením takýchto náročných projektov.
Zadaním zákazky bude obstarané kompletné hardvérové a softvérové riešenie
a nastavenie procesov vytvorené na mieru a plne vyhovujúce podmienkam realizácie
projektu, vrátane prezentačného, evidenčného a zbierkového systému a ďalších
technológií tvoriacich jeden ucelený systém zastrešujúci celý proces vzniku digitálneho
objektu od vstupu objektu do procesu digitalizácie až po jeho popis, uloženie
a zverejnenie.
Zadanie zákazky je základným a objektívnym predpokladom a nevyhnutnosťou
na zabezpečenie naplnenia cieľov a merateľných ukazovateľov projektu. Príprava
objektov, personálu a pracovísk je už ukončená.
Na základe uvedených skutočností a vzhľadom na komplexnosť a celkovú
náročnosť a zložitosť samotného projektu Digitálny archív Matice slovenskej a zúžený
časový rámec jeho realizácie Matica slovenská ako verejný obstarávateľ nezrušila
použitý postup zadávania zákazky.

