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Yyzva k podání nabídlry služby

Vnávaznosti na qyzvu ze dne 14.4.2015 (čj. :::lsrÚlt5) si dovotujeme oslovit Vaši
firmu s Žádostí o aktualizaci a up' esnění nabídky podle níŽe uvedenych parametrťr a technickych
poŽadavkri. Nabídka je určena pro realizací zakázky v rámci Programu ni podporu aplikovaného
\n zkumu a experimentálního wjrvoje niírodní a kulturní identity (NAKI II) v letech 2017 a2o18.

Slovansky ristav Akademie věd ČR, v. v. í.,vyzyvá k p edložení nabídky na

,,Digitalizaci pramenri - druhá část66

Druh zakázky:
Zakázka zahrnuje digitallzaci zdrojovych materiálri pro p ípraw staroslověnsk ch lexikálních
databání. P edmětem je digitalizace staroslověnské lístkové kartotéky včetně dodateěně excerpo-
vanj'ch památek.

Specifikace a rozsalt znkázky:
- Kartotéka obsahuje cca. 1 milkartiček, druhá strana je popsrína u cca. 10 000 kartiček. Kartičky

jsou umístěny v 191 kovovych zásuvkách o rozměrech 20x14x6 cm. Velikost kartiček je 16,5
x 10 cnr, menšina (odkazové lístky) má velikost 10 x 8 cm.

- P evzeti zásuvek kartotéky proběhne u objednatele. Dodavatel zajistí na své níklady a
odpovědnost dopraw materiálu na místo skenování.

- Požadované technické parametry jsou rozlišení 300 dpi, 24 bit barva, formát JPEG s kompresí
nastavenou tak, aby velikost jednoho obrazu pokud moŽno nep esáhla 500 kB. Jedna strana
kartičky = jeden soubor.

- Pro kaŽdou kolekci bude vytvo en adresa a v něm podadresií e pro kaŽdou zásuvku. V nich
budou podadresa e pro p ední stranu ,,Z" d pro zadní stranu ,'b". Do nich budou jednotlivé
obrazy azeny v po adí, vjakém se nacházely v zásuvce.

- obrary kartiěek budou pojmenovány podle druhu kolekce (SS, EU, VT, BP, SP, SM, ZP, BS) a
pozice zásuvky ve sk Íni (sk í 1-3, vertikální pozice A-F, horizontální pozice 01-11), p ičemž
p ední strana bude označeÍua,;a" azadnt strana,,b".

- Prázďné strany budou na základě technickych možností soťtwarově odstrariovány s dostatečně
bezpečně nastavenyni parametry, aby se p edešlo odstranění popsanych stran.
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- Data budou předana na přenosném HDD poskýnutém objednatelem.
- Kartiěky budou v zásuvkách wáceny objednateli v původním stavu a pořadí.

Dodavatel zajísti na své nrákIady a odpovědnost dopravu materiálu zpět k objednateli.
- Material je pro digitalizaci rozdělen na dvě stejné části. Digitalizaci prrmí části je

nutno provést do 15. l0.2017 a druhé části do 28.2.2018'
V nabídce uved1e cenu za zhotovení digitálních obrazů celého souboru.

Žadáme Vás o zptacovátinabídky nejpozději do 5. 4. 2017.

KontakÍní osobou pro týo záleŽttostije vedoucí THS Mgr. Jana Šbchtová, tel. 224 8OO 277,
mobilní tel. 606 3 6| |9 4, e-mail: slechtor'a@s1u.cas. cz.
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