GM-LINK, s.r.o., Generála Štefánika 64, Kežmarok 060 01, IČO: 46150757
Zapísaná: Okresný Súd Prešov , oddiel: Sro, vložka č.: 24403/P

Výzva na predkladanie ponúk
Predmet zákazky: poskytnutie služieb

Mobilná používateľská aplikácia

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“).

Bratislava dňa: 18.12.2020

Všeobecné informácie
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona:
Názov:
GM-LINK, s.r.o.
Adresa organizácie:
Generála Štefánika 64, 060 01 Kežmarok
IČO:
46150757
Web organizácie (URL):
https://gmlink.sk/
Kontaktná osoba:
Ing. Marián Grotkovský
Telefón:
+421 948 458 468
E-mail:
marian.grotkovsky@gm-link.sk

2. Predmet zákazky
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Názov predmetu zákazky: Mobilná používateľská aplikácia
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)
V zmysle § 3 zákona sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka).
Predpokladaná hodnota zákazky: 37.766,66 eur bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami
§ 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Názov projektu a číslo ITMS2014+: Rozšírenie poskytovania služieb GM-LINK, s.r.o.,
NFP313030S021.
Operačný program: Výskum a inovácie.

3. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia
3.1.
3.2.

Miesto poskytnutia predmetu zákazky: sídlo vyhlasovateľa
Termín dodania predmetu zákazky: 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy,
podrobnejšie
na:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovaneprojekty/archiv/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1.
4.2.

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.
Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ.

5. Zmluva
5.1.

Výsledkom tejto súťaže bude Zmluva o dielo uvedená v prílohe 3.

6. Dorozumievanie medzi vyhlasovateľom a záujemcami/uchádzačmi
6.1.

6.2.

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, prostredníctvom
e-mailovej adresy: marian.grotkovsky@gm-link.sk
Komunikácia podľa bodu 6.1. sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v
českom jazyku, a to písomnou formou v elektronickej podobe.

7. Súťažné podklady
7.1.

Súťažné podklady sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy.

8. Vyhotovenie ponuky
8.1.

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v elektronickej podobe.
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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:
marian.grotkovsky@gm-link.sk

11. Označenie ponuky
11.1. Ponuku uchádzač označí názvom „Mobilná používateľská aplikácia“ a identifikačnými údajmi
uchádzača.

12. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
12.1. Lehotu na predkladanie ponúk vyhlasovateľ stanovil do 12. 01.2021 do 18:00 hod. miestneho času.
12.2. V tomto verejnom obstarávaní sa predkladanie ponúk realizuje výlučne elektronicky na e-mailovú
adresu: marian.grotkovsky@gm-link.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
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní predložením naskenovaných kópií originálnych dokladov alebo ich kópií.
Uchádzač preukazuje:
14.1.1. 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
14.2. 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.

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 2 „Návrh na plnenie
kritérií“.
15.2. Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia Cena spolu v EUR bez DPH z tabuľky v prílohe 2.
15.3. Návrh kritéria musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
15.4. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého Cena spolu 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 1 „Technická špecifikácia“.

17. Zmluva o dielo
17.1. Zmluva o dielo tvorí súčasť súťažných podkladov a je uvedená v prílohe 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.
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18. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk
18.1. Príloha 1
18.2. Príloha 2
18.3. Príloha 3

Technická špecifikácia
Návrh na plnenie kritérií
Zmluva o dielo

V Bratislave, dňa 18.12.2020
____________________________
Ing. Marián Grotkovský
konateľ
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