VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
k zákazke zadávanej osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP zadávanej postupom podľa MP CKO
č. 12 – zákazka nepodliehajúca postupom zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO
Názov verejného obstarávateľa:
J.R.G. s.r.o.
Sídlo:
kpt. Nálepku 2561/47, Trebišov 075 01, SR
IČO:
43 838 651
DIČ:
2022484684
IČDPH:
SK2022484684
Kontaktná osoba:
Ing. Lucia Harvišová Majerská
tel. č.:
+ 421 918 735 013
e-mail:
jrgslovakia@gmail.com
internetová stránka:
https://jrg-sro.sk/
2.

Identifikácia zákazky:

Predmet zákazky:
Názov projektu:
Kód projektu:

„Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu“
Automatizácia v procese výroby nákladných železničných
vozidiel
NFP313012P612

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je riešenie pre virtuálnu realitu, ktorá bude využívaná za účelom simulácie
výrobných a technologických postupov, simulácie modelov výrobkov, simulácie virtuálnych
tréningový systém pre podporu zaškolenia a trénovania činností v rámci jednotlivých procesov,
kontroly kvality. Dodávka tovaru prestavuje softvérovú a hardvérovú platformu virtuálneho
tréningového systému vrátane implementácie virtuálnych tréningov podľa definovanej technickej
špecifikácie k jednotlivým oblastiam.
Podrobné vymedzenie, rozsah/ počty, detailný opis predmetu zákazky a minimálne požadované
parametre sú uvedené v prílohe:
Príloha č. 1 Technické zadanie_LC04_final
Druh zákazky:
Tovar
Kód CPV hlavný:
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy
Počet:
Celok – pozostávajúci z dvoch častí
Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí:
Časť 1 - Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu – softvér
Kód CPV:
48100000-9 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
Časť 2 - Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu – hardvér
Kód CPV:
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
33195100-4 Monitory
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponúk. Uchádzač
môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky alebo na všetky. Kompatibilita medzi
oboma časťami: áno.

3.
Výsledok verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo. Návrh zmluvy o dielo tvorí
prílohu tejto výzvy:
Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo_LC04
4.
Miesto dodania predmetu zákazky:
J.R.G. s.r.o., prevádzka: Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, SR
5.
Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Časť 1 - Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu – softvér do 4 mesiacov odo dňa vystavenia
zadania/objednávky
Časť 2 - Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu – hardvér do 3 mesiacov odo dňa vystavenia
zadania/objednávky
6.
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky
nerelevantné
7.
Predkladanie ponuky:
Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa:
03.03.2021 12:00 hod
Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku je možné predložiť v elektronickej alebo listinnej podobe najneskôr do uplynutia lehoty na
predloženie ponuky.
Ponuku je možné predložiť formou e-mailovej komunikácie zaslaním ponuky na oba uvedené
elektronické kontakty:
e-mail:

jrgslovakia@gmail.com

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu“
Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto výzve
verejný obstarávateľ žiada predložiť ako súbory pdf.
Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, musia byť
predložené ako naskenované originály, pokiaľ nie je stanovené inak.
Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia.
Ponuku je možné predložiť taktiež v listinnej podobe, t.j. poštou, kuriérom, alebo osobne na adresu:
J.R.G. s.r.o., prevádzka: Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, SR
Na obale bude viditeľne označené:
1. heslo: „Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu“ - NEOTVÁRAŤ!
2. údaje odosielateľa – predkladateľa ponuky – uchádzača (názov, sídlo, adresa).
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe všetky dokumenty podpísané, opečiatkované
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, musia byť v origináli alebo ako
osvedčené kópie.

Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie
dátum, čas a miesto prevzatia ponuky, ak o to uchádzač požiada.
V prípade zaslania ponuky poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum doručenia do sídla
obstarávateľa uvedeného v tejto výzve, nie dátum pečiatky odoslania na pošte či dátum odovzdania
na dopravu.
Pri fyzickom alebo poštovom doručení uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť
uzatvorený.
Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk
uvedeného v tomto odseku.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
8.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky je najnižšia cena v EUR bez DPH za dodanie
celého predmetu zákazky.
Cena musí obsahovať všetky požadované položky. Navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách ako
konečná cena a bude zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ceny musia byť
zaokrúhlené najviac na dve desatinné miesta.
V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke a uvedie
cenu celkom.
Uchádzač musí predložiť vyplnené prílohy podľa bodu 9 tejto výzvy, ktoré musia byť podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka bude spĺňať
požiadavky a podmienky uvedené v tejto výzve a bude obsahovať najnižšiu cenu.
9.
Pokyny na zostavenie ponuky:
Nepovoľuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu
alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt
ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia
určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty
inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a dokumenty (uchádzač vyplní všetky
žlto podfarbené bunky/miesta vo všetkých požadovaných prílohách):
 Príloha č.1 Technické zadanie_LC04 - dokument predloží ako sken s uvedením podpisu
štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenej osoby.
 Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo_LC04 - podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo sa
vyžaduje už pri predložení ponuky.
 Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria_LC04 - vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 k tej časti na
ktorú predkladá ponuku.

 Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch_LC04 - vyplnenú a podpísanú prílohu č. 4
(verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač uviedol údaje o všetkých
predpokladaných subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia)
 Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie_zákaz účasti vo VO_LC04 - Čestné vyhlásenie, že uchádzač
nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní tejto výzvy potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 Príloha č. 6 Informácie o osobe_LC04 – v prípade využitia služieb tretej strany, vyplnená
a podpísaná príloha č. 6
 Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže
 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti: Oprávnenie dodávať tovar v rozsahu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Splnenie tejto podmienky si bude overovať verejný
obstarávateľ pomocou verejne dostupných informácií uvedených v Obchodnom registri
(www.orsr.sk) alebo v Živnostenskom registri (www.zrsr.sk) Slovenskej republiky, alebo
v ekvivalentných registroch štátov, kde majú sídlo, t.j. uchádzač nepredkladá žiaden doklad!
10.
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má
tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
11.
Lehota viazanosti ponúk
Do 30.06.2021
12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
a) vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených
v tejto výzve alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
b) prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Ing. Lucia Harvišová
Majerská, e-mail: jrgslovakia@gmail.com , tel. č. + 421 918 735 013,
c) vyhodnotenie ponúk je neverejné,
d) verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania
vylúčený a ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky,
e) potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy
predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti
a odbornej spôsobilosti (ak relevantné), ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením a
doručí ich verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu; ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v
stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny
dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí,

f)

verejný obstarávateľ po skončení postupu podľa predošlého bodu a po odoslaní všetkých
oznámení o vylúčení uchádzača/uchádzačov, bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane
poradia uchádzačov,

g) úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma;
súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli,
s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného
uchádzača,
h) záznam z vyhodnotenia ponúk bude zverejnený na webovom sídle verejného obstarávateľa
a to do 5 pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk,
i)

ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku
uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania vylúčený a ktorý sa umiestnil na ďalšom
mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky,

j)

verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

k) verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zabezpečí poskytnutie
osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR),
l)

všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa,

m) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak:
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve
na predloženie cenovej ponuky,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené.
n) Úspešný uchádzač ako dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných
tovarov, služieb alebo prác, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v
zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č.
357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných
zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku
potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy,
ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

o) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá
spočíva v tom že:
a) dôjde k schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok a uzavretiu platnej a účinnej
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom
pomoci, v ktorého zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa
má stať verejný obstarávateľ - objednávateľ a
b) schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany
sprostredkovateľského orgánu, t.j. deň doručenia správy z následnej ex-post-kontroly
verejného obstarávania prijímateľovi
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 Technické zadanie_LC04
Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo_LC04
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria_LC04
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch_LC04
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie_zákaz účasti vo VO_LC04
Príloha č. 6 Informácie o osobe_LC04
Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže

