Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Výzva na predloženie cenovej ponuky
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Adresa organizácie:
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO:
00151882
IČ DPH:
SK 2020798395
Kontaktná osoba:
Kontaktná adresa:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa:

Miloš Hrabinský
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
milos.hrabinsky@cvtisr.sk
+421 2 692 53141
http://www.cvtisr.sk

2. Názov predmetu zákazky
„Štúdia k modernizácii a rozšíreniu funkcionalít informačných systémov.“
3. Druh zákazky: Poskytnutie služby
4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky
Bratislava (NUTS kód: SK010)
5. Stručný opis predmetu zákazky
Cieľom štúdie je zanalyzovať východiskový stav funkcionalít Centrálneho registra evidencie publikačnej
činnosti (CREPČ) a Informačného systému o vede SK CRIS – 1. etapa a navrhnúť modernizáciu a rozvoj
funkcionalít týchto systémov.
Ďalším cieľom štúdie je zanalyzovať východiskový stav funkcionalít Centrálneho registra evidencie
umeleckej činnosti (CREUČ), Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), naň
napojeného Antiplagiátorského systému (ANTIPLAG) a Informačného systému o vede SK CRIS – 2.
etapa a navrhnúť modernizáciu a rozvoj funkcionalít týchto systémov.
Podrobná špecifikácia požiadaviek je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto Výzvy
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79314000-8
Štúdie realizovateľnosti
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. Uchádzač predloží ponuku v celom rozsahu predmetu zákazky
vypracovanú v súlade s touto Výzvou a jej prílohami.
8. Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobnosti v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2 Kalkulácia ceny, tejto Výzvy.
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
48.400,- EUR bez DPH.
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
1.etapa štúdie do 21 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
2.etapa štúdie do 45 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky vystavenej Objednávateľom.
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
11.1 Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
11.2 Uchádzač uvedie cenu požadovaného predmetu zákazky v EUR s DPH, ako cenu konečnú do
Prílohy č. 2 Kalkulácia ceny tejto Výzvy.
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11.3 Poradie uchádzačov vzostupne sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových cien za celý
predmet zákazky v EUR s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.
11.4 Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria
umiestni na prvom mieste. Ponuky ostatných uchádzačov budú vyhodnotené ako neúspešné.
12. Spôsob určenia ceny:
12.1 Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na
úplne a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením
predmetu zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s kalkuláciou ceny uvedenou
v prílohe č. 2 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH.
12.2 Cena za celý predmet zákazky je stanovená ako cena maximálna počas platnosti zmluvy a musia v
nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky podľa tejto Výzvy.
12.3 Prijaté ceny sú záväzné pre uzatvorenie zmluvy stanovené v súlade s ponukou uchádzača. Prijaté
ceny sú pevné a nemenné počas trvania zmluvy.
13. Podmienky účasti a požiadavky na expertov.
13.1 Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO
predložením dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktorá je predmetom zákazky. Uchádzač
preukazuje splnenie tejto podmienky účasti kópiou výpisu z obchodného registra alebo zápisom v
zozname hospodárskych subjektov.
13.2. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predkladá úradne overený doklad o oprávnení
poskytovať služby, ktorý je predmetom zákazky, nie starší ako 3 mesiace.
13.3. Úspešný uchádzač zároveň pred podpisom zmluvy preukáže splnenie nárokov a požiadaviek
verejného obstarávateľa na expertov.
Nároky a požiadavky na expertov sú zadefinované v prílohe č.3 tejto výzvy,
14. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady
14.1 identifikačné údaje uchádzača s identifikáciou osoby oprávnenej konať za uchádzača
v predmetnom verejnom obstarávaní s uvedením obchodného mena, adresy sídla, mena
kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy,
14.2 kópia dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktorá je predmetom zákazky podľa bodu 13.1 tejto
Výzvy,
14.3 Čestné vyhlásenie osoby oprávnenej konať za uchádzača, že pred podpisom zmluvy preukáže
splnenie nárokov a požiadaviek verejného obstarávateľa na expertov podľa bodu 13.3.Výzvy
14.4 vyplnená a podpísaná (osobou oprávnenou konať za uchádzača) kalkulácia ceny podľa prílohy č. 2
Výzvy,
14.5 podpísaný návrh zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy ( príloha č.4 tejto výzvy).
Uchádzač môže návrh zmluvy doplniť o nové ustanovenia len v prípadoch potreby bližšej
špecifikácie predmetu zmluvy (technické, administratívne podmienky) a na to nadväzujúcich
článkov zmluvy, za podmienky, že predmetné doplnenie nebude mať vplyv na obsah, výklad a
náväznosť zadaných ustanovení obchodných podmienok a nebude v rozpore s touto Výzvou.
15. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: 3.10. 2017 do 10:00
Ponuky musia byť doručené v slovenskom jazyku v lehote na predkladanie ponúk.
A) v elektronickej podobe na e - mailovú adresu: milos.hrabinsky@cvtisr.sk
B) alebo v zalepenej obálke- doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo
osobne na tej istej adrese – podateľňa v pracovné dni od 9-14 h.
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Ak sa ponuka predkladá v listinnej podobe. Ponuka (doklady a iné dokumenty tvoriace doklady
v ponuke) musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený
požadovanými údajmi:


adresa miesta predkladania ponúk,



názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania),



označenie: „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – NEOTVÁRAŤ“,



označenie heslom verejného obstarávania: „Štúdia k modernizácii a rozšíreniu funkcionalít
informačných systémov“

16. Uzavretie zmluvy
16.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy v zmysle § 536 a nasl. Obchodného
zákonníka a § 91, § 65 a nasl. Autorského zákona
.
16.2 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy, ktorá bude
uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a s jej prílohami.
16.3 Opis predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 Výzvy bude prílohou
č.1 uzavretej zmluvy.
Kalkulácia ceny predložená uchádzačom podľa Prílohy č. 2 Výzvy bude prílohou č.2 uzavretej
zmluvy.

17. Podmienky financovania
Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúry je 30 kal. dní odo dňa jej doručenia.
18. Výhrada
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. V takom prípade je
povinný toto rozhodnutie odôvodniť.
19. Doplňujúce informácie
19.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
19.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk.
19.3 V prípade potreby objasnenia podmienok uvedených v tejto Výzve a jej príloh, alebo v iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže
ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto
Výzvy najneskôr do 29.9.2017 do 10:00 hod. Verejný obstarávateľ stanovuje na tieto účely
elektronickú e-mailovú komunikáciu. Pri elektronickej komunikácii sa bude vyžadovať potvrdenie
prijatia správy a porozumenia obsahu tejto správy od adresáta.
V Bratislave dňa: 25. 9. 2017

v.r.
..........................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Generálny riaditeľ
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PRÍLOHY:
príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
príloha č. 2 Kalkulácia ceny
príloha č. 3 Nároky a požiadavky na expertov
príloha č. 4 Zmluva o dielo a lic.zmluva (Návrh zmluvy)

