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Výzva na predkladanie ponúk 

 

Predmet zákazky: poskytnutie služieb 

 

Softvér pre samoobslužný platobný terminál  
(self care KIOSK) 

 

 

 

 zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej ako „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“). 
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Všeobecné informácie 

1. Identifikácia vyhlasovateľa  
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona: 
Názov: BIZ Consulting, s.r.o. 
Adresa organizácie: Krajinská 44, 821 06 Bratislava 
IČO:  45253595 
Web organizácie (URL): www.bizconsulting.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bošiak 
Telefón: +421 903 460 048 
E-mail: viliam.bosiak@bizconsulting.sk 
 

2. Predmet zákazky 
2.1. Názov predmetu zákazky: Softvér pre samoobslužný platobný terminál (self care KIOSK) 

2.2. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet:  72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) 
Doplňujúce predmety: 72232000-0 Vývoj softvéru na spracovanie transakcií a  
       zákazníckeho softvéru     

2.3. V zmysle § 3 zákona sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka). 
2.4. Predpokladaná hodnota zákazky: 39.470,00 EUR bez DPH. 
2.5. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami 

§ 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
2.6. Názov projektu a číslo ITMS2014+: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BIZ Consulting, 

s.r.o., NFP313030S544. 
2.7. Operačný program: Výskum a inovácie. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia 
3.1. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: sídlo vyhlasovateľa 
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy 

 

4. Zdroj finančných prostriedkov 
4.1. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov nadobudnutých vyhlasovateľom z prostriedkov 

programu Výskum a inovácie (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14) a vlastných zdrojov vyhlasovateľa. 
4.2. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ. 

 

5. Zmluva 
5.1. Výsledkom tejto súťaže bude Zmluva o dielo. 

  

6. Dorozumievanie medzi vyhlasovateľom a záujemcami/uchádzačmi 
6.1. Komunikácia medzi vyhlasovateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom 

obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, prostredníctvom 
e-mailovej adresy: viliam.bosiak@bizconsulting.sk   

6.2. Komunikácia podľa bodu 6.1. sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v 
českom jazyku, a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. 
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7. Súťažné podklady 
7.1. Záujemca môže požiadať vyhlasovateľa o poskytnutie súťažných podkladov elektronickou formou 

na e-mailovej adrese: viliam.bosiak@bizconsulting.sk   

8. Vyhotovenie ponuky 
8.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v elektronickej podobe. 

 

9. Náklady na ponuku 
9.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči vyhlasovateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 

10. Predloženie ponuky 
10.1. Uchádzač môže predložiť ponuku iba v elektronickej forme prostredníctvom e-mailovej adresy: 

viliam.bosiak@bizconsulting.sk   
  

11. Označenie ponuky 
11.1. Ponuku uchádzač označí názvom „Softvér pre samoobslužný platobný terminál (self care KIOSK)“ 

a identifikačnými údajmi uchádzača.  
 

12. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
12.1. Lehotu na predkladanie ponúk vyhlasovateľ stanovil 11. 01.2019 do 12:00 hod. miestneho času. 
12.2. V tomto verejnom obstarávaní sa predkladanie ponúk realizuje výlučne elektronicky na e-mailovú 

adresu: viliam.bosiak@bizconsulting.sk   
 

13. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
13.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk. 
13.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 

písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom elektronickej komunikácie.  
 

14. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia  
14.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom 
obstarávaní predložením naskenovaných kópií originálnych dokladov alebo ich úradne 
osvedčených kópií. Uchádzač preukazuje: 
14.1.1. že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 

orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, 
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania 
s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
- doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk, 

 [ak ide o: -  fyzickú osobu za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné 
než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov, 
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- právnickú osobu za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi 
štatutárnych orgánov uchádzača, napríklad pri spoločnosti s ručením obmedzeným za 
všetkých konateľov, ktorí sú zapísaní vo výpise z Obchodného registra ako štatutárny 
orgán, a pri akciovej spoločnosti za celé predstavenstvo a osobitne za právnickú osobu]. 

14.1.2. nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu, 
- doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri 
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 

14.1.3. nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu, 
- doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri 
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 

14.1.4. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku 
- doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk 

14.1.5. že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
- doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

14.1.6. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
- doloženým čestným vyhlásením. 

14.1.7. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany 
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže vyhlasovateľ 
preukázať 
- dôkazné bremeno je na vyhlasovateľovi. 

14.1.8. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré 
dokáže vyhlasovateľ preukázať, 
- dôkazné bremeno je na vyhlasovateľovi. 
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v 
procese verejného obstarávania predkladať doklady, požadované v bodoch 14.1.1. až 
14.1.5. tejto časti súťažných podkladov. 

14.2. Vyhlasovateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO 
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým Uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

14.3. V zmysle § 39 zákona, môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia 
podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej JED). 
V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, 
uchádzač postupuje podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je 
uverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). 

14.4. Ak uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om, 
vyhlasovateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v 
priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov 
nahradených JED-om. Uchádzač predloží doklady vyhlasovateľovi do piatich (5) pracovných dní odo 
dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 
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15. Kritériá hodnotenia ponúk 
15.1. Vyhlasovateľ požaduje, aby uchádzač predložil ceny, ktoré budú zohľadňovať všetky požiadavky 

uvedené v týchto súťažných podkladoch formou vyplnenia tabuľky v prílohe č. 2 „Návrh na plnenie 
kritérií“.  

15.2. Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia Celková cena v EUR bez DPH z tabuľky v prílohe 
č.2 .  

15.3. Návrh kritéria musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
15.4. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého Celková cena v EUR bez DPH bude najnižšia t.j. 

po vyhodnotení ponúk sa umiestni na prvom mieste v poradí. 
 

16. Predmet zákazky 
16.1. Predmet zákazky je detailne špecifikovaný v prílohe č. 1 „Požiadavky na softvér“. 

 

17. Zmluva o dielo 
17.1. Zmluva o dielo tvorí súčasť súťažných podkladov a je uvedená v prílohe č. 3. 
17.2. Uvedený návrh Zmluvy o dielo a jej príloh je pre uchádzačov záväzný. Uchádzači nie sú oprávnení 

ich dopĺňať a akýmkoľvek spôsobom upravovať, okrem miest na to určených, ktoré sú v žltom poli. 
17.3. Pred podpisom Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom budú vyhlasovateľom do znenia Zmluvy o 

dielo doplnené údaje podľa výsledku verejného obstarávania, ktoré neboli známe vyhlasovateľovi 
pri príprave návrhu Zmluvy o dielo. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 28.12.2018         

           ____________________________ 

 Ing. Viliam Bošiak 
 konateľ 
 


