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

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Centrum vedecko-technických informácií SR

Sídlo organizácie:

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Zastúpený:

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

IČO:

151 882

DIČ:

2020798395

IČ DPH:

SK2020798395

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu:

7000064268/8180

Kontaktná osoba:

Mgr. Miroslav Kubiš

Telefón:

02/ 69 253 140,

E – mail:

miroslav.kubis@cvtisr.sk

2. Zmluva o poskytovaní právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti
s prípravou dokumentov a listín potrebných pre založenie Národného centra
transferu technológií s právnou formou družstva a asistencie vedúcej k jeho
založeniu v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
3. Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s prípravou
dokumentov a listín potrebných pre založenie Národného centra transferu technológií s
právnou formou družstva a asistencie vedúcej k jeho založeniu. v rámci implementácie
národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na
Slovensku – NITT SK
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti
s prípravou dokumentov a listín potrebných pre založenie Národného centra transferu
technológií s právnou formou družstva a asistencie vedúcej k jeho založeniu.
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Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Okruh 1: Právne a ekonomické poradenstvo súvisiace s prípravou dokumentov a listín
potrebných pre založenie Národného centra transferu technológií s právnou formou
družstva
-

poskytovanie poradenstva a konzultácií k príprave stanov NCTT z právneho,
ekonomického, obchodného a účtovného hľadiska

-

zaistenie súladu pripravovaných stanov NCTT s internými predpismi a usmerneniami
zakladajúcich členov a s legislatívou SR

-

príprava dokumentov, podkladov a listín potrebných pre založenie NCTT (podpisový
vzor predsedu družstva, nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka za účelom sídla
družstva, prihláška za člena družstva, pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu,
potvrdenie o splatení členského vkladu, návrh na zápis do obchodného registra,
splnomocnenie a iné) a ich úprava podľa požiadaviek a pripomienok zakladajúcich
členov

Okruh 2: Asistencia vedúca k založeniu Národného centra transferu technológií
-

vypracovanie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice z ustanovujúcej
členskej schôdze NCTT
vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
zabezpečenie notárskych služieb – overenie dokumentov tvoriacich prílohu návrhu na
zápis družstva do obchodného registra
komunikácia s obchodným registrom – podanie návrhu na zápis družstva do
obchodného registra
uhradenie notárskych poplatkov a správnych poplatkov za vydanie živnostenského
oprávnenia

Lehota na podanie návrhu zápisu družstva (NCTT) do obchodného registra je 20
kalendárnych dní od uskutočnenia ustanovujúcej členskej schôdze NCTT.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
6. Klasifikácia:
CPV:
79111000-5 Právne poradenstvo
74113000-4 Právna dokumentácia a overovanie
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Počet hodín právneho a ekonomického poradenstva: 60 hodín
Založenie družstva: zápis do obchodného registra SR
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Predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy:
Predpokladaná hodnota zákazky je 5 000,- EUR bez DPH.
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
NIE
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: Zmluva sa uzatvára na dobu
určitú, do dňa zápisu družstva (NCTT) do obchodného registra SR, najneskôr však do
konca projektu NITT SK (31.12.2014).
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný zo ŠF EU, Operačný program Výskum a vývoj,
Národný projekt: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK.
12. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 15.10.2013 o 13:00 hod
13. Adresa a spôsob predloženia ponuky
elektronicky na e-mail: miroslav.kubis@cvtisr.sk
alebo listinne na adresu podľa bodu 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (musí obsahovať náklady na
celý predmet zákazky, viď bod 4 a 7 vrátane dopravných nákladov). Úspešným
uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR
s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu predmetu zákazky.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke označením „nie som
platcom DPH“.
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