
Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná pod a § 117 zákona . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov ( alej len zákon o verejnom obstarávaní)

verejne zverejnené

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Ing. Ján upták   JEDNA STOPA, ako obstrávate  v zmysle § 8 ods. 2, písm. b) zákona . 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky:

Naprogramovanie webovej stránky s konfigurátorom / eshop vrátane vzorového naplnenia obsahu

1. Identifikácia verejného obstarávate a:

Verejný obstarávate  v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávate a / obstarávate a: Ing. Ján upták  JEDNA STOPA

Sídlo: Námestie mieru 31, 962 12 Detva

Štatutárny zástupca:  Ing. Ján upták

O: 36870951

DI : 1020046929

 DPH: SK1020046929

Tel.: +421 903 156 108

E-mail:  luptak@bian.sk

Internetová stránka:     http://1stopa.sk/verejne-obstaravanie

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s.

íslo ú tu.: SK30 0200 0000 0013 3312 3951

Adresa prevádzky:           Lú na štvr  1680, 962 12 Detva

2. Miesto predloženia/doru enia ponuky:

Ing. Ján upták  JEDNA STOPA

Osobne: adresa prevádzky: Lú na štvr  1680, 962 12 Detva

Poštou: Námestie mieru 31, 962 12 Detva

Mailom: ela@cyklo.sk , luptak@bian.sk

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Elena Jankovi ová, tel. íslo: +421 904 101 012, e-mail: ela@cyklo.sk

mailto:luptak:@bian.sk
http://1stopa.sk/verejne-obstaravanie
mailto:ela:@cyklo.sk
mailto:luptak:@bian.sk
mailto:ela:@cyklo.sk


2

4. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je: naprogramovanie webovej stránky s konfigurátorom / eshop vrátane
vzorového naplnenia obsahu

Názov projektu: Inovatívny proces výroby, predaja a recyklácie bicyklov
kód NFP: 313030I133
kód projektu: 313031I133
Podrobný opis zákazky je sú as ou prílohy . 1 výzvy - 2_WEB_Specifikacia

5. Spolo ný slovník obstarávania (CPV):
72413000-8 - Návrh webových (www) sídiel
72230000-6 - Vývoj zákazníckeho softvéru

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo – návrh zmluvy je prílohou . 3 výzvy.

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je:
- naprogramovanie prezenta nej webovej stránky s predstavním zna ky a produktov
- naprogramovanie eshop-u s rozšíreniami prezentácie produktov
- konfigurátor s možnos ou zasielania vlastnej grafiky, ukladania konfigurácii pre zákazníka a exportom

objednávok

Podrobný opis zákazky je sú as ou prílohy . 1 výzvy : 2_WEB_Specifikacia

8. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky :  38 993,33 Eur bez DPH

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miesto odovzdania diela:  sídlo objednávate a uvedené v bode 1.

Termín:  najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia ú innosti Zmluvy.

Zmluva  nadobudne ú innos  d om podpisu zmluvy, ktorý nastane po doru ení kladného
výsledku administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania (2. Ex-ante kontrola).
V prípade neúspešnej 2. Ex- ante kontroly sa bude verejné obstarávanie opakova .

10.Lehoty na dodanie alebo dokon enie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

Termín:  do 6 mesiacov od nadobudnutia ú innosti Zmluvy.

11.Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investi ných fondov

alej aj ako EŠIF)  v rámci projektu z programu Výskum a inovácie a rozpo tu objednávate a
systémom financovania formou refundácie a predfinancovania.

12.Lehota na predloženie ponuky:
- lehota na predkladanie ponúk uplynie d a 9.07.2018  do  18 hod. V prípade ponúk doru ených poštou

je rozhodujúci de  doru enia ponuky na miesto pod a bodu 2. Výzvy.
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13.Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom

- cenové ponuky doru te poštou alebo osobne v zalepenej obálke s ozna ením „2_WEB“
NEOTVÁRA  na miesta pod a bodu 2 tejto výzvy, alebo e-mailom na ela@cyklo.sk ,
luptak@bian.sk  v skenovanej podobe.

14.Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- celková cena bez DPH
- úspešnou bude ponuka s najnižšou celkovou cenou

15.Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a. Cenová ponuka – príloha . 2 výzvy
Uchádza  v cenovej ponuke uvedie navrhovanú cenu v EUR,  v zložení:
o cena  bez DPH, cena s DPH, návrh DPH
o ak dodávate  nie je platca DPH uvádza  v st pci "cena bez DPH" a v st pci "cena s DPH" rovnakú
sumu
b. Fotokópia dokladu o vykonávaní podnikate skej innosti (výpis zo živnostenského resp.
obchodného registra) – posta uje aj z internetu.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v jednom vyhotovení.

Predložením cenovej ponuky uchádza  súhlasí so všetkými podmienkami sú aže, vrátane
zmluvných podmienok, uvedených v prílohe .3 výzvy – 2_WEB_Návrh zmluvy o dielo, v prílohe
.4 výzvy – 2_WEB_zmluva o ml anlivosti.

Variantné riešenie: neumož uje sa

16.Otváranie ponúk:

Otváranie ponúk sa uskuto ní: 10.07. 2018 o 10.00 hod, na adrese uvedenej v bode 1.

17.Postup pri otváraní ponúk:

Predložené ponuky budú otvorené štatutárnym zástupcom a osobou zodpovednou za VO.

18.Lehota viazanosti ponúk: 30.12.2018

19.Osoby ur ené pre styk so záujemcami a uchádza mi
Ing. Elena Jankovi ová
Telefón:  0904 101 012
e-mail:  ela@cyklo.sk

20. alšie informácie verejného obstarávate a:
a. Verejný obstarávate  oznámi všetkým uchádza om, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádza ovi verejný obstarávate  oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádza ovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávate  vyzve úspešného uchádza a na
rokovanie o uzavretí zmluvy.
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b. Verejný obstarávate  si vyhradzuje právo nevybra  uchádza a, resp. zruši  verejné obstarávanie na
zabezpe enie plnenia predmetu zákazky  ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádza
nesplní podmienky ú asti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

c. Verejný obstarávate  si vyhradzuje právo opakova  verejné obstarávanie na zabezpe enie plnenia
predmetu zákazky  po neúspešnom výsledku administratívnej kontroly dokumentácie verejného
obstarávania (2. Ex-ante kontrola).

d. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádza  bez
finan ného nároku vo i verejnému obstarávate ovi, bez oh adu na výsledok zadávania zákazky.

S pozdravom

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

Ing. Elena Jankovi ová

Prílohy výzvy:

Príloha . 1 -   2_WEB_Špecifikácia
Príloha . 2 -   2_WEB_Cenová ponuka
Príloha . 3  -   2_WEB_Návrh  Zmluvy o dielo
Príloha .4 – 2_WEB_zmluva o ml anlivosti


