bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.
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Tel.: +421 2 32 38 27 11
e-mail: bitstudio@bitstudio.sk, www.bitstudio.sk

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
1. Identifikácia zadávateľa:
Názov: bit-STUDIO spol. s r.o.
Sídlo:
Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, Slovensko
Zastúpený:
Ing. Jana Klimentová
IČO:
35702877
Telefón:
+421 2 323 827 11
E-mail: prieskum@bitstudio.sk
Kontaktná osoba: Ing. Martin Paulíny
bit-STUDIO s.r.o. ako osoba podľa § 8 ods. 1 (ďalej len „zadávateľ) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou si
Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na špecializované služby verejného obstarávania
súvisiace s postavením žiadateľa o NFP.
2. Predmet zákazky:
2.1. Názov predmetu zákazky:

Špecialista na verejné obstarávanie

2.2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú špecializované služby verejného obstarávania súvisiace s postavením
žiadateľa o NFP.
Služby budú poskytované v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkami na žiadateľov o NFP Výskumnej agentúry
Ministerstva školstva SR, pre všetky procesy súvisiace s verejným obstarávaním pre projekt
„Vytvorenie metód a inteligentných nástrojov zameraných na spracovanie, analýzu a prezentáciu
digitalizovaných dokumentov s využitím výsledkov digitalizácie kultúrneho dedičstva v praxi
bádateľov, historikov a odbornej verejnosti“ v štruktúre podľa tabuľky „Cenový rozpis“.
2.3. Predpokladaná hodnota zákazky: 26 586,67 € bez DPH
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
3. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 01 Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Špecifický cieľ 1.2.1 - 01: Zvýšenie súkromných investícií
prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
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Zadávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúry bude 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia zadávateľovi v listinnej podobe.
4. Druh zákazky
4.1. Služby
4.2. Typ zmluvy: zmluva na poskytnutie služieb
5. Podmienky účasti - Osobné postavenie: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto
spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač alebo záujemca
preukazuje splnenie podmienok účasti doloženou kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
6. Spôsob určenia ceny: Uchádzač predloží cenovú ponuku na špecifikáciu predmetu zákazky, v
zmysle tejto výzvy v rámci opisu predmetu zákazky, ktorý je špecifikovaný nižšie. Cena uvedená v
ponuke musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky.
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom v € s DPH
8. Lehota na predloženie ponúk: 26.05. 2016 do 17:00 hod.
9. Adresa na doručovanie ponúk:
prieskum@bitstudio.sk
alebo
bit-STUDIO spol. s r.o.
Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, Slovensko
Ponuku je možné elektronicky, doručiť poštou alebo osobne na vyššie uvedenú adresu. V prípade
osobného doručenia v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 17:00 hod.
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Cenový rozpis:
p.č. Názov činnosti
Identifikácia
1.
postavenia

Opis činnosti
Identifikácia a zaradenie spoločnosti v zmysle zákona o VO

jedno
tiek

cena za
jednotku

cena spolu
bez DPH

cena spolu s
DPH

1

- €

- €

- €

2.

Prieskum trhu

Príprava a vykonanie prieskumu trhu pre jednotlivé položky v
zmysle ŽoNFP, jeho vyhodnotenie pre účely určenia cien
jednotlivých častí projektu v zmysle smerníc Výskumnej agentúry

15

- €

- €

- €

3.

Určenie PHZ

Vypracovanie dokumentácie k určeniu predpokladanej hodnoty
zákazky pre jednotlivé časti projektu v zmysle zákona o VO

15

- €

- €

- €

4

- €

- €

- €

4.

Nadlimitná
súťaž

- Vypracovanie kompletných súťažných podmienok vrátane opisu
technickej špecifikácie predmetu zákazky tak aby boli dodržané
podmienky transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a
nediskriminácie v zmysle zákona o VO.
- Organizácia súťaže, vrátane plného zastupovania spoločnosti,
komunikácie s uchádzačmi
- Vyhodnotenie súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
- Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre účely Výskumnej
agentúry a Úradu pre verejné obstarávanie
Upozorňujeme že použitie súťažných podkladov pre verejné
obstarávanie je možné až po vykonaní ex-ante kontroly a súhlasným
stanoviskom Výskumnej agentúry
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5.

6.

Podlimitná
súťaž s využitím
EKS

Podlimitná
súťaž bez
využitia EKS

- Vypracovanie kompletných súťažných podmienok vrátane opisu
technickej špecifikácie predmetu zákazky tak aby boli dodržané
podmienky transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a
nediskriminácie v zmysle zákona o VO.
- Organizácia súťaže, vrátane plného zastupovania spoločnosti,
komunikácie s uchádzačmi
- Zabezpečenie procesov na elektronickom trhovisku
- Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre účely Výskumnej
agentúry a Úradu pre verejné obstarávanie
Upozorňujeme že použitie súťažných podkladov pre verejné
obstarávanie je možné až po vykonaní ex-ante kontroly a súhlasným
stanoviskom Výskumnej agentúry
- Vypracovanie kompletných súťažných podmienok vrátane opisu
technickej špecifikácie predmetu zákazky tak aby boli dodržané
podmienky transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a
nediskriminácie v zmysle zákona o VO.
- Organizácia súťaže, vrátane plného zastupovania spoločnosti,
komunikácie s uchádzačmi
- Vyhodnotenie súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
- Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre účely Výskumnej
agentúry a Úradu pre verejné obstarávanie
Upozorňujeme že použitie súťažných podkladov pre verejné
obstarávanie je možné až po vykonaní ex-ante kontroly a súhlasným
stanoviskom Výskumnej agentúry

2

- €

- €

- €

3

- €

- €

- €
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7.

Zákazka s
nízkou
hodnotou

- Vypracovanie kompletných súťažných podmienok vrátane opisu
technickej špecifikácie predmetu zákazky tak aby boli dodržané
podmienky transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a
nediskriminácie v zmysle zákona o VO.
- Organizácia súťaže, vrátane plného zastupovania spoločnosti,
komunikácie s uchádzačmi
- Vyhodnotenie súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
- Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre účely Výskumnej
agentúry a Úradu pre verejné obstarávanie
Upozorňujeme že použitie súťažných podkladov pre verejné
obstarávanie je možné až po vykonaní ex-ante kontroly a súhlasným
stanoviskom Výskumnej agentúry

6

- €

- €

- €

Cena celkom bez DPH:

.- €

KRITÉRIUM – Cena celkom s DPH:

.- €

Názov spoločnosti:

__________________________________________

Adresa spoločnosti:

__________________________________________

zastúpená:

__________________________________________

spoločnosť JE / NIE JE platcom DPH
V _______________________________, dňa: ___.05.2016
___________________________________
podpis a pečiatka zástupcu spoločnosti
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