ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor ekonomiky a správy a majetku
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU)
pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Názov predmetu zákazky

„ SOFTVÉROVÝ BALÍK PRE ČASOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A ĽUDSKÉ ZDROJE “
2. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Chlumeckého 2,
812 20 Bratislava
IČO 00166260,
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Jančovičová
Telefón +421 2 2081 6063, 6069
e-mail: dagmar.jancovicova@skgeodesy.sk, pavel.hajdin@skgeodesy.sk
3. Opis predmetu zákazky - CPV 48450000-7
Pre nasadenie požadovaného predmetu dodávky bude potrebné realizovať implementačné práce súvisiace s APV
iSPIN a systémom Wéčko (mzdová agenda).
Ide o nasledovné implementačné činnosti:
1.

2.
3.
4.

Zaškolenie užívateľov na prácu s novými (upravenými) rozhraniami v APV iSPIN a v systéme Wéčko
- Tvorba prevodných príkazov spracovávaná ako celok ,
- Import bankových výpisov vo formáte xml do modulu Banka.
Testovacia prevádzka a dozor pri nábehu.
Spracovanie užívateľskej dokumentácie pre organizácie spadajúce pod kapitolu ÚGKK.
Riadenie projektu.

4. Predpokladaná cena predmetu zákazky
V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:
- cena predmetu zákazky bez DPH/kus
- výška DPH/kus
- cena predmetu zákazky vrátane DPH/kus
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov vo formulári
„Návrh na plnenie kritérií“, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V
predloženej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny
budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej
navrhovanej cene.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa cenová ponuka na celý predmet zákazky (na každú položku).
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6. Podmienky účasti
Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie:
a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet
zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),
b) ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov“.
Spôsob predloženia:
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie dokladu nie
staršej ako tri mesiace.
7. Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie ponúk je do: 11. 12. 2013 do 15:00 hod.
8. Spôsob predloženia ponuky
Elektronickou poštou na adresu: dagmar.jancovicova@skgeodesy.sk
9. Obsah ponuky
Ponuka obsahuje:
a) ponuku na celý predmet zákazky na formulári č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“ vo formáte .pdf.
10. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
11. Kritérium hodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za dodanie požadovaného
predmetu zákazky.
12. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE
13 Vystavenie objednávky/objednávok
Uzatvorenie zmluvy bude realizované na základe žiadosti verejného obstarávateľa o predloženie návrhu zmluvy.
14. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
-ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na predkladanie
ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávaní
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
K PRIESKUMU TRHU
Verejný obstarávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Chlumeckého 2,
812 20 Bratislava
IČO 00166260,
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Jančovičová
Telefón +421 2 2081 6063, 6069
e-mail: dagmar.jancovicova@skgeodesy.sk, pavel.hajdin@skgeodesy.sk

Názov zákazky:
„ SOFTVÉROVÝ BALÍK PRE ČASOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A ĽUDSKÉ ZDROJE “
Uchádzač:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Názov položky

č.

množstvo
v ks

cena v EUR bez
DPH

Hodnota DPH
v EUR

cena v EUR
vrátane DPH

V ....................... dňa: .....................

..........................................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov
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