VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: Obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk ako:
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
doplnení niektorých zákonov

a o zmene a

I.1) NÁZOV A ADRESY
Amicus SK, s.r.o.
IČO: 36 235 466
Koreszkova 9, 909 01 Skalica
Zastúpený: Štefan Javorský, Juraj Vícen - konatelia
tel. č.: +421 34 6600146
e-mail : amicus@amicussk.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/ : http://www.amicussk.sk
Kontaktné miesto: Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 909 01 Skalica
Telefón: +421 911207089
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Palečeková
Email: palecekova@amicussk.sk
I.2) KOMUNIKÁCIA
Ďalšie informácie možno získať na adrese vyššie uvedeného kontaktného miesta.
Ponuky budú doručené na vyššie uvedené kontaktné miesto.
I.3) DRUH OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby spojené s verejným obstarávaním.
II.1.2) Druh zákazky
Služby.
II.1.3) Stručný opis:
Predmetom zadávania zákazky je zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci
projektu „Výskum a vývoj monitorovacieho bezdrôtového systému na predikciu
potencionálnych úspor vykurovacích energií v rozľahlých budovách“.

Spoločný slovník obstarávania
Predmet zákazky
Poradenské služby pre obstarávanie
II.1.4) Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 37 600,00 €

CPV podľa slovníka
79418000-7

II.1.5) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.1) Miesto poskytnutia služieb
Hlavné miesto poskytnutia služieb:
Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 909 01 Skalica
II.2.2) Opis obstarávania:
II.2.2.1
Zoznam realizácií procesov verejného obstarávania v rámci Výskumnej aktivity 1: A1 Vytvorenie matematického modelu pre odhad úspor energie
P.č.

1

2

Názov predmetu zákazky

Druh postupu vo verejnom
obstarávaní podľa zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Audit hospodárnosti vykurovania špecifikovaných budov
so špeciálnym rozšírením auditu vykurovacej časti o
meranie a export teplotných záznamov vytipovaných
miestností prostredníctvom vhodného centralizovaného
systému na zberný server obstarávateľa.
Prenájom dvoch rovnakých objektov s rovnakou
orientáciou v bezprostrednom susedstve za účelom
realizácie projektu.

3

Výdavky na usporiadanie konferencie (2 konferencie)

4

Výpočtová technika

5

Zabezpečenie komplexného vybavenia a implementácie
informačného systému výskumného pracoviska

6

Zabezpečenie kontinuálneho dlhodobého monitoringu
budovy pomocou termovízie so súčasným zberom dát o
rozložení teplotných polí v rámci jednotlivých miestností
v budove a jej okolí

Postup
nadlimitnej
zákazky,
verejná súťaž zákona č. 343/2015
Z. z.

Výnimka podľa § 1 ods.2 písm.c)
Zákazka s nízkou hodnotou podľa
§117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Zákazka s nízkou hodnotou podľa
§117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Postup
nadlimitnej
zákazky,
verejná súťaž zákona č. 343/2015
Z. z.
Postup
nadlimitnej
zákazky,
verejná súťaž zákona č. 343/2015
Z. z.

II.2.2.2
Zoznam realizácií procesov verejného obstarávania v rámci Výskumnej aktivity 2 : A2 Výskum bezdrôtových elementov systému
P.č.

Názov predmetu zákazky

1

Komplexné služby na
duševného vlastníctva

2

Prenájom veľkých testovacích sérií funkčných vzoriek
zariadení systému WHEMS

3

Prevádzkové výdavky spojené s výskumom prototypov

4

Profesionálne softvérové vybavenie

ochranu

a

komercializáciu

Druh postupu vo verejnom
obstarávaní podľa zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákazka s nízkou hodnotou podľa
§117 zákona č.343/2015 Z. z. –
podľa príručky č.1 zákona č.
343/2015 Z. z. (CPV - 791200001
Poradenské
služby v
oblasti patentov a autorských
práv)
Postup
nadlimitnej
zákazky,
verejná súťaž zákona č. 343/2015
Z. z.
Zákazka s nízkou hodnotou podľa
§117 zákona č.343/2015 Z. z.
Zákazka s nízkou hodnotou podľa
§117 zákona č. 343/2015 Z. z.

5

Publicita, informovanosť a propagácia

6

Špeciálne zariadenia

7

Výroba funkčných vzoriek zariadení systému WHEMS

Zákazka s nízkou hodnotou podľa
§117 zákona č.343/2015 Z. z.
Zákazka s nízkou hodnotou podľa
§117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Podlimitná zákazka podľa zákona
č. 343/2015 Z.z.

II.2.2.3
Zoznam realizácií procesov verejného obstarávania v rámci Výskumnej aktivity A5 Verifikácia predikovaných energetických úspor
P.č.

Názov predmetu zákazky

1

Individuálne vyregulovanie budov (50 zón) po
jednotlivých miestnostiach s možnosťou vytvárania
časovo-teplotných
programov
a
s
možnosťou
vzdialeného prístupu k dátam o nastavenej a reálnej
teplote

Druh postupu vo verejnom
obstarávaní podľa zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Postup
nadlimitnej
zákazky,
verejná súťaž zákona č. 343/2015
Z. z.

II.2.3) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Najnižšia Cena
II.2.4) Dĺžka trvania zákazky
Obdobie: Obstarávateľ požaduje uskutočňovať procesy jednotlivých verejných obstarávaní
v časovom horizonte 66 mesiacov odo dňa zverejnenia Zmluvy na poskytnutie služby na
webovom sídle Obstarávateľa. Úspešný uchádzač môže uskutočniť poskytnutie služby aj
skôr v závislosti od požiadaviek Obstarávateľa.
II.2.5) Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.
II.2.6) Obhliadka miesta:
Nie je potrebná.
II.2.7) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Neumožňuje sa, požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
II.3) INFORMÁCIE O FINANCOVANÍ ZÁKAZKY
Spôsob financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov
Obstarávateľa a prostriedkov štrukturálnych fondov, ak bude NFP pridelené. Platby bude
realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 30 dní a to po odovzdaní jednotlivých častí
poskytnutia služby.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
Obstarávateľ nepožaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť doklad o
oprávnení podnikať v predmete zákazky, ale Obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť si
z verejne dostupných zdrojov skutočnosť, že na predmet zákazky má uchádzač oprávnenie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.1.1) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.07.2017 11:00 h
IV.1.2) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Ponuka musí platiť do: 31.12.2017. Verejný obstarávateľ v lehote viazanosti ponúk uzatvorí
Zmluvu o poskytnutí služby s úspešným uchádzačom v prípade, ak proces verejného
obstarávania schváli Riadiaci orgán.
IV.1.3) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.07.2017 11:00 h
Miesto: Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, 909 01 Skalica, zasadačka. Účasť uchádzačov na
otváraní ponúk obstarávateľ neumožňuje.
IV.1.3) Vyhodnotenie ponúk
Obstarávateľ zašle uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi zašle oznámenie o
prijatí ponuky, neúspešným uchádzačom oznámi, že ich ponuka neuspela. Oznámenie sa
zašle mailom.
ODDIEL V: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
V.1) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
V.1.1) Verejný obstarávateľ upozorňuje na dodržanie § 12a) zákona, Konečny užívateľ
výhod, resp. na zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe poštou alebo osobne v uzavretej obálke
s heslom „Poskytnutie služieb - VO - Výskum a vývoj (energia) - neotvárať“ na kontakné
miesto uvedené v bode I.1) tejto výzvy alebo mailom na emailovú adresu
palecekova@amicussk.sk vo formáte *.pdf.
V.1.2) Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným
predmetom zákazky v zmysle bodu II.2.2). V predloženej ponuke sa vezme do úvahy
všetko, čo je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy.
V.1.3) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- Návrh na plnenie kritérií
- Podpísaný návrh Zmluvy o poskytnutí služby
V.1.4) Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú nasledovné dokumenty:
V.1.4.2) nevyplnený vzor návrhu na plnenie kritérií (súbor NAVRHNAPLNENIEKRITERII.docx)
V.1.4.3) nevyplnený návrh Zmluvy o poskytnutí služby (súbor ZoPS.docx).

V Skalici dňa 04.07.2017
Mgr. Juraj Vícen, konateľ spoločnosti

