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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 
 

„Externá poradenská činnosť“ 
 

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 

 

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  splatnosť faktúr je do 30 dní od dátumu doručenia do podateľne Klastra AT + R 
2.2 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 

 
2.3 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 „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Klastra AT+R v high-
tech oboroch“ a so Zmluvou o poskytnutí dotácie č.364/2013-2050-1120 v rámci Schémy na 
podporu priemyselných klastrových organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, uzatvorenej podľa ustanovenia § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
3.  Miesto dodania predmetu zákazky:   

Klaster AT + R z.p.o. 
Južná trieda 95, 040 01Košice 
Slovenská republika 

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky je príprava a realizácia externej poradenskej činnosti pre medzinárodné 
projekty Klastra AT+R z.p.o. v 4-och rozvíjajúcich sa odvetviach: servisná robotika, mechatronika, 
nové materiály a „ambient asistent living“pre projekty centier, a to podľa nasledovnej metodiky: 
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a/ Zostaviť expertné tímy zo špecialistov členských a partnerských organizácií Klastra AT+R pre 
jednotlivé tematické zamerania: 

- Mechatronika 
- Servisná robotika 
- Nové materiály 
- Ambient Assistent  Living (ďalej ako AAL) 

 
V spolupráci s týmito tímami následne z rozpracovaných a novozískaných podkladov: 
b/ Vykonať posúdenie a výber spoločných tém pre vývoj a transfer nových technológií z oblasti 
mechatronických komponentov, modulov pohonových a polohovacích mechanizmov, senzorov, 
riadiacich a kontrolno-informačných a bezpečnostných systémov. 
Vykonať analýzu zapojenia sa vybraných organizácií do medzinárodných projektov Klastra AT+R v 
časti mechatronických komponentov pre human-machine systems a AAL. 
 
c/ Vykonať posúdenie a výber spoločných tém pre vývoj a transfer nových technológií v oblasti 
servisnej robotiky. 
Vykonať analýzu zapojenia sa vybraných organizácií do medzinárodných projektov Klastra AT+R v 
časti servisnej robotiky pre human-machine systems a AAL. 
 
d/ Vykonať posúdenie a výber spoločných tém pre vývoj a transfer nových technológií z oblasti nových 
materiálov pre inovácie a zvýšenie konkurencieschopnosti  automatizačnej a robotickej techniky, 
mechatronických komponentov, transportnej a dopravnej techniky. 
Vykonať analýzu zapojenia sa vybraných organizácií do medzinárodných projektov Klastra AT+R 
v oblasti ľahkých konštrukčných materiálov a pokročilých materiálov (advanced materials). 
 
e/ Špecificky posúdiť záujem pracovísk pre testovanie a aplikáciu nových materiálov v rámci 
klastrovania partnerov v medzinárodných projektoch. 
 
f/ Zhodnotiť dostupné podklady získané z výstav, veľtrhov a konferencií, realizovať analýzu programov 
z EÚ platforiem zameraných pre AAL a human-machine systems využiteľných pre sformulovanie 
konceptu nových vývojových projektov, vývojových programov a transferu know-how pre vybrané 
zariadenia, mobilné/manipulačné platformy a technológie, IKT systémy pre inteligentné domy 
a sociálne/zdravotnícke služby. 

 
Slovník spoločného obstarávania (CPV):   73200000-4 Poradenstvo pre výskum a vývoj 

       79311300-0 Analýza prieskumu 
       79342000-3 Marketingové služby 

 
5.  Predpokladaná hodnota zákazky:  16 250,- € (bez DPH) spolu za celok    

(stanovená prieskumom trhu dňa 14.10.2013) 
               
6.  Možnosť rozdelenia  ponuky:              nie 

7.  Variantné riešenie:     neprípustné 

8.  Lehota na uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom: do 27.11.2013 

9.  Lehota viazanosti  ponuky:   28.11.2013 

10.  Predkladanie cenových ponúk:  

a) lehota na predloženie ponuky: dňa 14.11.2013 do 12:00 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  
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d) označenie ponuky   Neotvárať !                                                                                             
   heslo       „Externá poradenská činnosť“ 

e) jazyk ponuky:   v štátnom jazyku, prípadne v českom 

f) mena ponuky:   euro 

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 „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Klastra 
AT+R v high-tech oboroch“ v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie č.364/2013-2050-1120 
v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky. 

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 bez DPH v EUR. 

 

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 29.10.2013 
  

                                                                                       .................................................. 

            Ing. Jaromír Jezný, PhD. 

                                  predseda správnej rady 


