KLASTER PRE
AUTOMATIZAČNÚ
TECHNIKU A ROBOTIKU

Klaster AT+R z.p.o.
Južná trieda 95, PO BOX B45
Košice 040 01, Slovensko

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky (služby) v rámci verejnej súťaže podľa § 9
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, s názvom

„Poradenstvo – 0EB“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Klaster AT+R z.p.o.

Sídlo:

Južná trieda 95, P.O. BOX B45, 040 01 Košice

IČO:

45 733 694

DIČ:

2023 084 558
Nie sme platcami DPH.

Telefón:

+421 907 939 905

Kontaktná osoba:

Ing. Vladimír Benč

e-mail:

benc@clusteratr.sk a/alebo benc@sfpa.sk

2. Typ zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle § 269 ods.2 a násl. Zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov so zapracovaním nasledovných podmienok:
2.1
2.2

2.3

splatnosť faktúr je do 30 dní od dátumu doručenia do podateľne Klastra AT+R;
verejný obstarávateľ a zároveň objednávateľ môže poskytnúť vykonávateľovi/zhotoviteľovi
zálohu na jednotlivé práce a služby, ak o to vykonávateľ požiada a to do maximálnej výšky
40% z ceny predmetu zmluvy. Záloha môže byť viazaná iba na dodanie draftu
benchmarkingovej štúdie;
podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry za predmet zmluvy bude preberací protokol o
odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy;

Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
2.4 účinnosť zmluvy je potrebné stanoviť v súlade s platnou legislatívou SR (zákon č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony) a v súlade s projektom „CluStrat - Boosting Innovation through new Cluster Strategies“
(www.clustrat.eu), č. 3sCE411P1, spolufinancovaného z programu Central Europe;
2.5 zmluva musí rešpektovať požiadavky FCL (MŽP SR) v rámci pravidiel Operačného programu
Stredná Európa:
„Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Subsidy contract-u resp. Partnership
agreement-u, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené
osoby sú:
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a ES.“
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3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Klaster AT + R z.p.o.
Južná trieda 95, 040 01 Košice
Slovenská republika
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je príprava a realizácia externej poradenskej činnosti pre medzinárodný
pilotný projekt Klastra AT+R z.p.o. s názvom k „Budovy s nulovou spotrebou energie“
v nasledujúcom rozsahu:
-

zorganizovanie dvojdňového medzinárodného workshopu (teoretická a praktická časť) v SR
(prioritným miestom konania sú Košice a/alebo Prešov s využitím dostupných laboratórií
univerzít a súkromných subjektov na praktické ukážky) zahŕňajúc prenájom budovy s nulovou
spotrebou energie pre potreby praktických ukážok účastníkom;

-

zabezpečenie aktívnej (prezentácia, odborná diskusia) expertnej účasti v zastúpení za Klaster
AT+R na medzinárodných workshopoch organizovaných v rámci pilotného projektu a to v:
Slovinsku, Poľsku alebo v Českej republike;

-

prípravu odborných podkladov pre workshop ako súčasť mapovania potenciálnych partnerov
a analýzy aktérov (know-how, producenti užívatelia) pre vyššie uvedený pilotný projekt Klastra
AT+R v oblasti budov s nulovou spotrebou energie. Výstup: odborný report pre uvedené
oblasti;

spracovanie benchmarkingovej štúdie pre transformáciu budovy na budovu s nulovou
spotrebou energie v nasledujúcom obsahu:
o princípy pre výber technológií do budovy
o charakteristika budovy
o transformácia energetických zdrojov budovy
o implementácia energetickej transformácie na budovu s nulovou bilanciou energií
o kvalita vnútorného prostredia budovy
o hlavné praktické výsledky transformácie budovy v oblasti
 energetickej efektívnosti
 transformácie energetických zdrojov na zdroje obnoviteľné
 úspora emisií skleníkových plynov
 odolnosť voči tepelným vlnám a vplyvy na organizmus človeka
Štúdia musí vychádzať z reálnych meraní v pilotne testovanej budove.
-

-

zhodnotiť dostupné podklady získané od partnerov projektu (Slovinsko, Poľsko, Česká
republika) a v spolupráci s Objednávateľom pripraviť záverečnú správu z realizácie pilotného
projektu v rozsahu 1 str. formátu A4.

Slovník spoločného obstarávania (CPV): 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
73200000-4 Poradenstvo pre výskum a vývoj
79342000-3 Marketingové služby
79951000-5 Organizovanie seminárov
5. Predpokladaná hodnota zákazky:

8 500,- € spolu za celok
Nie sme platcami DPH.
(stanovená prieskumom trhu dňa 25.11.2013)

6. Možnosť rozdelenia ponuky:

nie

7. Variantné riešenie:

neprípustné

8. Lehota na uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom: do 30.06.2014
9. Lehota viazanosti ponuky:
10.

30.06.2014

Predkladanie cenových ponúk:
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a) lehota na predloženie ponuky:

Klaster AT+R z.p.o.
Južná trieda 95, PO BOX B45
Košice 040 01, Slovensko

dňa 10.01.2014 do 14:00 hod. (miestneho času)

b) v listinnej podobe a v zalepenej obálke
c) doručenie:

poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
alebo osobne na tej istej adrese

d) označenie ponuky
heslo

Neotvárať !
„Poradenstvo – 0EB“

e) jazyk ponuky:

v štátnom jazyku, prípadne v českom

f)

euro

mena ponuky:

g) uvedie obchodný názov a sídlo uchádzača
h) uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s požadovanými parametrami a špecifikáciou
predmetu zákazky
i) uchádzač v cenovej ponuke nepredkladá návrh zmluvy; ten bude požadovaný len od úspešného
uchádzača
11.

Podmienky financovania:

Predmet zákazky bude financovaný z projektu z projektu „CluStrat - Boosting Innovation through new
Cluster Strategies“ (www.clustrat.eu), č. 3sCE411P1, spolufinancovaného z programu Central Europe.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne – Klaster AT+R z.p.o.
12.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR. Obstarávateľ nie je platcom DPH.

13.

Uchádzač vo svojej cenovej ponuke predloží:
13.1 doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedeným
profesijnou organizáciou, resp. rovnocenný doklad
13.2 čestné vyhlásenie, že:
a) súhlasí s podmienkami tejto súťaže
b) všetky doklady, dokumenty a iné písomnosti obsiahnuté v ponuke a údaje v nich
uvedené sú úplné, pravdivé a v súlade so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa
uchádzača ku dňu predloženia jeho cenovej ponuky
c) v ním navrhovanej cene zohľadnil všetky predvídateľné neistoty v rozsahu
požadovaných technických parametrov/vlastností plnenia predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila a nebolo ich
možné predvídať, alebo ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena
predmetu zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V Košiciach, dňa 26.11.2013
..................................................
Ing. Jaromír Jezný, PhD.
predseda správnej rady
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