Výzva na predkladanie ponúk
Spoločnosť KONEKTING, s. r. o., ako osoba podľa §8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ZVO) vyhlasuje v zmysle § 117 ZVO výzvu na predkladanie ponúk na predmet
zákazky

Aplikácia na správu marketingovej aktivity
1. Identifikácia verejného obstarávateľa (verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1
písm. c ZVO, ďalej len „osoba podľa §8 ZVO“)
Názov verejného obstarávateľa: KONEKTING, s. r. o.
Sídlo: Malonecpalská 35 971 01 Prievidza
IČO: 46997768
DIČ: 2023680120
Kontaktná osoba: Peter Hrabovský
E-mail: hrabovsky@konekting.sk
Tel.: +421 911 293 689
Internetová stránka: www.konekting.sk
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2688 8946
2. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Špecifikácia predmetu
zákazky je uvedená v Prílohe č. 1. ktorá je dostupná na URL
https://konekting.sk/wp-content/uploads/2021/05/Priloha_c_1_specifikacia_predmetu
_zakazky.pdf.
3. Spoločný slovník obstarávania: Predmet zákazky CPV podľa slovníka:
● 72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku),
● 72243000-0 Programovanie
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 93 666,67 € bez DPH.
5. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ponuky sa predkladajú spôsobom popísanom
v bode 13 elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1, resp.
poštou/prepravnou spoločnosťou v listinnej podobe na adresu sídla osoby podľa §8
ZVO uvedenú v bode 1. Do predmetu emailovej správy, príp. na obálku uveďte: MKT
aplikácia– NEOTVÁRAŤ!
6. Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky sa predkladajú v súlade s pokynmi v bode 5
do 24.05.2021 do 23:59:59 hod. V prípade listinnej podaných ponúk rozhoduje dátum
doručenia ponuky. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú
zaradené do vyhodnocovacieho procesu. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo a
Licenčná zmluva
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Sídlo osoby podľa §8 ZVO v lehote 8
mesiacov od uzavretia zmluvy.
9. Rozdelenie predmetu zákazky: Osobe podľa §8 vyžaduje predloženie ponuky na
dodávku celého predmetu zákazky bez jeho delenia a bez variantných riešení.
Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie a zrealizovanie predmetu zákazky.
10. Platobné podmienky: Splatnosť faktúr je 60 dní
11. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk: Najnižšia cena bez DPH.
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém. Ponuke s
najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto, ostatným

ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na
prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. Úspešnému
uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. Ostatným
uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.
12. Pokyny na zostavenie ponuky: Osobe podľa §8 vyžaduje predložiť ponuku na celý
predmet zákazky v slovenskom jazyku. Osobe podľa §8 neumožňuje predloženie
variantného riešenia. Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí s podmienkami
stanovenými verejným obstarávateľom v tejto výzve.
Osoba podľa §8 požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,
IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)
s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade
s bodom 13 tejto výzvy.
13. Spôsob stanovenia ceny: Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€). V ponukovej cene musia byť
zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
● navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
● sadzba DPH a výška DPH,
● navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
14. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021
15. Ostatné podmienky: Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona, a ktorý nie je v konflikte záujmov v
zmysle § 23 zákona; úspešný uchádzač bude povinný osobe podľa §8 ZVO, pred
podpisom objednávky alebo zmluvy predložiť čestné vyhlásenie, že nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32
ods. 1 písm. f) zákona a nie je v konflikte záujmov v zmysle § 23 zákona; čestné
vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene.
Osoba podľa §8 ZVO si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a
zrušiť prieskum trhu.
Predmetný projekt bude spolufinancovaný z Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra, kód projektu: 313030AQV4, preto dodávateľ (úspešný uchádzač) musí
strpieť výkon kontroly a auditu.
16. Dátum zverejnenia výzvy na prekladanie ponúk: 14.05.2021

