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Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

K podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „Dodávka softwaru – citační
manažer“, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:
Dotaz:
Nerozumím položkám:
- provedení rešerše zdrojů v odborných www databázích
Chápu to dobře, že z rozhraní programu by mělo jít vyhledávat v databázích?
Odpověď:
Ano, z rozhraní programu se musí umět vyhledávat ve vědeckých databázích.
Dotaz:
- implementaci citace zdrojů do Wordu
To je myšleno ve formě pluginu do Wordu, který dokáže načítat citace z citačního manažeru
a pracovat s nimi v textu?
Bylo by možné to nějak vysvětlit/doplnit?
Odpověď:
Vložení pluginu do wordu, který vytvoří jednak citace v textu dle zadaného citačního stylu, a
dále také referenční seznam. Citace v textu i referenční seznam musí být aktualizovatelný
dle zvoleného citačního stylu, SW musí disponovat výběrem 5 000 citačních stylů.
Dotaz:
Můj druhý dotaz bude směřovat k samotné formě softwaru. Pod hlavičkou XXX vyvíjíme
citační manažer XXX, který splňuje všechny Vaše požadavky, ale funguje jako online služba
ve formě předplatného. Software je k dispozici vždy pro uživatele z celé instituce, není
omezen počtem uživatelských účtů a lze k němu přistupovat odkudkoliv po přihlášení. Roční
cena je oproti Vámi požadované částce v řádech několika desítek tisíc (odvozuje se od
velikosti instituce) a samozřejmostí jsou pravidelné aktualizace po celou dobu předplatného
služby a kontinuální vývoj. Ze zadávací dokumentace chápu, že spíše poptáváte offline
program, který se instaluje na PC (něco ve stylu XXX). Soudím tak podle omezení softwaru
na
OS
Windows
a
definici
počtu
licencí.
Je
tomu
tak?
Pokud ano, neuvažovali jste, případně nechcete zvážit, využití modernějších online systémů
?

Odpověď:
Zadavatel tímto doplňuje čl. 2.1. Zadávací dokumentace „Předmět a technické podmínky
veřejné zakázky“ a výzvu k podání nabídek:
Pracovní nástroj pro tvorbu systematického review musí dále splňovat:
- vyhledávání stovek zdrojů online, jak reference, tak PDF
- vyhledávání fulltextů jedním kliknutím
- import záznamů z databází
- vytváření knihoven a sdílení těchto knihoven s více lidmi
- sdílení referencí s více lidmi
- přístup ke knihovně odkudkoli z (počítače, tabletu, webu)
- prostor 5GB na webu pro umístění knihovny
Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.
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