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Ing. Zsolt Papp, autorizovaný architekt                                            zákazka na dodanie tovaru
3D pre kultúrne dedičstvo - opakovaná   
Výzva na predkladanie ponúk 
podľa ustanovení dokumentu „Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania“, bodu č. 3. Zadávanie zákaziek, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje, podbodu 3.6 Pravidlá obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP
opakovaná
(ďalej len „jednotná príručka“) 

1. Dotovaný hospodársky subjekt:
Názov dotovaného subjektu:  		Ing. Zsolt Papp, autorizovaný architekt
Sídlo: 						Sládkovičova 2, 934 01 Levice
IČO:						37 862 995
DIČ:						SK1033315580
Kontaktná osoba: 				Ing. Zsolt Papp
tel. č. kontaktnej osoby:  			+421 36 / 63 18 235
e-mail kontaktnej osoby: 			proart.atelier@gmail.com" proart.atelier@gmail.com 
Kontaktná osoba pre VO:			Ing. Zdeněk Beneš, zodpovedná osoba za proces
						verejného obstarávania
mobil:						+421 903 286 687
e-mail zodpovednej osoby za proces
verejného obstarávania:			zdenko.benes@gmail.com 
adresa hlavnej stránky 
dotovaného hospodárskeho subjektu /URL/: www.proart.sk" www.proart.sk    

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
Osoba podľa §8 ods. 1 písm. „a“) Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Názov zákazky podľa dotovaného hospodárskeho subjektu:
Názov predmetu zákazky: „3D pre kultúrne dedičstvo - opakovaná“. Predmet zákazky pozostáva zo dvoch logických celkov (časti):
Časť č. 1:	Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k  3D skeneru, (ďalej v texte iba „3D skener“).
Časť č. 2:	Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k výpočtovej technike (ďalej v texte iba „Výpočtová technika“ alebo „VT“).
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, ktoré sú špecifikované v bodu č. 3. tejto výzvy. V danom prípade ide o dva logické celky, ktoré predstavujú jednotlivé súvisiace komponenty v rámci implementácie Projektu 3D pre kultúrne dedičstvo.
Rozdelenie predmetu zákazky na dve časti, vzhľadom k tomu, že ide o obstaranie tovarových komponentov so zabezpečením služby inštalácie softvérových produktov nebude mať vplyv na dosiahnutie kompatibility a funkčnosti technológie ako celku. Počet častí, na ktoré uchádzač predkladá ponuku nie je obmedzený, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na všetky časti.
 
4. Druh zákazky: tovar 

5. Hlavné miesto dodania tovaru: 
Miesto dodania tovaru: Ing. Zsolt Papp, Sládkovičova 2, 934 01 Levice.

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky):
Výsledkom verejného obstarávania bude: 
6.1	V časti č. 1.: Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k 3D skeneru dotovaný hospodársky subjekt uzatvorí s úspešným uchádzačom Kúpnou zmluvu v súlade s ustanovením §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
6.2	V časti č. 2.: Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k výpočtovej technike dotovaný hospodársky subjekt uzatvorí s úspešným uchádzačom Kúpnou zmluvu v súlade s ustanovením §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
6.3	Dotovaný hospodársky subjekt si v nadväznosti na ustanovenia §57 Zákona o verejnom obstarávania vyhradzuje právo zrušiť použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy v prípade neschválenia dokumentácie z verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku alebo Úradu pre verejné obstarávanie, čo by mohlo ohroziť financovanie predmetu zákazky, a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní a pokynmi poskytovateľa nenávratného finančného príspevku alebo Úradu pre verejné obstarávanie v rámci dohľadu nad verejným obstarávaním.
6.4	Dotovaný hospodársky subjekt informuje, že v súlade s §11 ZVO 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 podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6.5	Zákonné podmienky, ktorým podlieha uzatvorenie a plnenie zmluvy:
6.5.1	Dotovaný hospodársky subjekt podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pre časť č. 1. a pre časť č. 2. po overení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorý predloží dotovanému hospodárskemu subjektu správu z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej adrese dotovaného hospodárskeho subjektu a po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v nadobudnutí účinnosti zmluvy. 
6.5.2 	Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a / alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. 
6.5.3	Zmluva pre časť č. 1. a pre časť č. 2. bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu, ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 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, sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6.5.4	Dotovaný hospodársky subjekt podľa §41 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje aby uchádzač v ponuke pre časť č. 1. a časť č. 2. uviedol údaje o subdodávateľov podľa Prílohy ku kúpnej zmluve č. 3: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
6.6	Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
6.6.1	Dotovaný hospodársky subjekt bude v prípade uzatvorenia zmluvy (Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) pre časť predmetu zákazky č. 1. a časť predmetu zákazky č. 2. vyžadovať záručnú dobu na dodanie predmetu zmluvy v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne 24 mesiacov (dva roky).
6.6.2	Úspešný uchádzač v pozícii dodávateľa sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetov zmlúv, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazy, 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 alebo poskytovateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.
6.6.3	Lehota splatnosti faktúr bude do 60 dní od doručenia faktúry. Preddavky sa neposkytujú. Na faktúrach bude úspešný uchádzač ako dodávateľ uvádzať názov projektu a ITMS kód projektu.
6.6.4	V nadväznosti na ustanovenie § 56 ods. 8 dotovaný subjekt môže pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.
6.6.5	Lehotu na realizáciu zákazky (dodávka tovaru) dotovaný subjekt stanovil na 60 dní od záväznej objednávky kupujúceho.

7. Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky je samostatne popísaný pre každú časť samostatne a popis spĺňa požiadavky zákona o verejnom obstarávaní. Podrobná technická špecifikácia alebo popis technických údajov jednotlivých komponentov je uvedený v prílohe k výzve č. 1 pre časť č. 1. a v prílohe k výzve č. 2 výzvy pre časť č. 2. 
Zákazka časť č. 1.: 
Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k  3D skeneru – nákup tovaru je vecne zameraná na dodávku tovaru v rozsahu technickej špecifikácie požadovaných komponentov uvedených v opisu predmetu zákazky, ktoré zahrnuje nákup 3D skenera, batérie k 3D skeneru, náhradnej batérie k 3D skeneru, statívu k 3D skeneru a príslušenstva k 3D skeneru. Súčasťou zákazky je poskytnutie služby inštalácie softvéru pre import a registráciu dát, softvéru na podporu spracovania dát z 3D skenera a softvéru na vytváranie 3D modelov z fotografií a skenovania.


Zákazka časť č. 2.: 
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k výpočtovej technike – nákup tovaru je vecne zameraná na dodávku tovaru v rozsahu technickej špecifikácie požadovaných komponentov uvedených v opisu predmetu zákazky, ktoré sa skladajú s nákupu notebooku PC, stolného PC, tlačiarne, tlačiarne s dotykovým displejom, skeneru, monitoru, plotru a dodávky softvéru k výpočtovej technike, ktorý obsahuje: antivírusový softvér, kancelársky softvér a grafický softvér.

8. Spoločný slovník obstarávania:
Slovník spoločného obstarávania (ďalej len „CPV“):
Číselný kód pre časť 1.: 3D skener – nákup tovaru.
Hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
38520000-6	Skenery
Doplnkový predmet: 
Hlavný slovník:
30124500-9	Príslušenstvo pre skenery
30216110-0	Skenery na používanie s počítačom
48318000-0	Softvérový balík pre skenery
Doplnkový slovník:
JA04-0	Pre projekt
Číselný kód pre časť 2. Výpočtová technika – nákup tovaru.
Hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
30200000-1	Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplnkový predmet: 
Hlavný slovník:
30213300-8	Stolový počítač
30213100-6	Prenosné počítače
30213200-7	Tabletový počítač
30232100-5	Tlačiarne a zapisovače
30231300-0	Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
38520000-6	Skenery
30231320-6	Dotykové monitory
30237200-1	Príslušenstvo počítačov
48761000-0	Antivírusový softvérový balík
48920000-3	Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych prác
48322000-1	Grafický softvérový balík
Doplnkový slovník:
JA04-0	Pre projekt

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 
V prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO (výnimiek) a ktoré nie sú viazané na finančný limit, nie je povinnosťou prijímateľa predložiť určenie a výpočet PHZ/ V prípade výnimiek, ktoré sú viazané na finančné limity podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (§ 1 ods. 13 a ods. 14) a zákaziek podľa § 1 ods. 15 ZVO nie je potrebné v osobitnom postupe určovať PHZ, ale rozhodujúce je, aby zmluva (prípadne objednávka), ktorá je uzatvorená s úspešným uchádzačom, bola vo finančnom limite, ktorý je spojený s možnosťou uplatnenia predmetnej výnimky (finančné limity sú uvádzané v EUR bez DPH).

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
Predmet zákazky, t. j. Projektu 3D pre kultúrne dedičstvo bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, Investičná priorita: 3.1 – Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov (95%) a čiastočne z vlastných zdrojov. Výzva: IROP-PO3-SC31-2016-5. Zdroj financovania NFP: Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet; výška príspevku: z celkových oprávnených výdavkov projektu je 95 % (NFP), výška spolufinancovania zo zdrojov dotovaného hospodárskeho subjektu je 5 %.
Identifikačné údaje projektu:  
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Názov projektu: 3D pre kultúrne dedičstvo
ITMS kód projektu: 302031H854 
Dotovaný hospodársky subjekt v časti č. 1.: Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k 3D skeneru uhradí cenu za tovar a cenu za službu inštalácie softvéru do 60 kalendárnych dní od doručení faktúry. K faktúre bude priložený doklad o odovzdaní a prevzatí tovaru. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom. Presné podmienky platby a lehoty splatnosti faktúry sú stanovené v príslušných jednotlivých fakturačných, platobných a preberacích dokladoch a sú zohľadnené v Kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou tejto výzvy (príloha k výzve č. 5.).
Dotovaný hospodársky subjekt v časti č. 2.: Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k výpočtovej technike uhradí cenu za dodávku tovaru a poskytnutia služby inštalácie softvéru po predložení faktúry, ktorá bude vystavená na základe súpisu dodaného tovaru a poskytnutej služby inštalácie odsúhlaseného kupujúcim. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom. Úhrada predloženej faktúry za predmet zmluvy bude prebiehať bezhotovostným prevodom, v zmysle príslušných platných predpisov. Lehota splatnosti faktúr do šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry. Presné podmienky platieb a lehoty splatnosti faktúr budú stanovené v príslušných jednotlivých fakturačných, platobných a preberacích dokladoch a sú zohľadnené v Kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou tejto výzvy (príloha k výzve č. 6).

11. Podmienky účasti:
Dotovaný subjekt stanovuje pre uchádzača, ktorý predloží cenovú ponuku na predmet zákazky „3D pre kultúrne dedičstvo - opakovaná“, pre časť č. 1. a pre časť č. 2. podmienky účasti v nasledujúcom rozsahu:

	§ 32 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní:

Aktuálny doklad, že je oprávnený dodávať požadovaný tovar a poskytovať službu inštalácie softvéru, vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač cenovú ponuku. Doklad o  oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky:
Preukáže doložením:
	aktuálne živnostenské oprávnenie – živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a príspevková organizácia – podnikateľ),
	aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),
	iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.


Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s §152 zákona o verejnom obstarávaní. Dotovaný subjekt uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Dotovaný hospodársky subjekt prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadované doklady alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Dotovaný hospodársky subjekt odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka predložiť aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytnutia požadovanej služby vyplynula z potreby zabezpečiť spoľahlivého uchádzača.

B.	§ 32 ods. 1 písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní:
	Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Preukáže doložením čestného vyhlásenia.

Dotovaný hospodársky subjekt odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka preukázania skutočnosti, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 
Dotovaný hospodársky subjekt vyhodnotí ponuky uchádzačov na základe kritéria.
Dotovaný hospodársky subjekt stanovuje:	
1. Pre časť č. 1.: Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k  3D skeneru najnižšia cena, t. j. najnižšia (celková) cena spolu v EUR s DPH (celkom) za požadovaný predmet zákazky  uvedený v Návrhu uchádzača na plnenie kritéria, príloha k výzve č. 3 výzvy zaokrúhlený v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. 
2. Pre časť č. 2.: Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k výpočtovej technike je najnižšia cena, t. j. najnižšia (celková) cena spolu v EUR s DPH (celkom) za požadovaný predmet zákazky  uvedený v Návrhu uchádzača na plnenie kritéria, príloha k výzve č. 4 výzvy zaokrúhlená  v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. 
Vzostupné poradie ponúk bude zostavené podľa najnižšej (celkovej) ceny spolu v EUR s DPH (celkom).
Uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu hodnotu tohto kritéria pre časť č. 1. a pre časť č. 2., sa umiestni na 1. mieste v poradí. Na ďalších miestach v poradí sa umiestnia uchádzači vzostupne úmerne podľa zvyšujúcej sa ceny. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí a ktorého ponuka bude vyhodnotená ako ponuka s najnižšou (celkovou) cenou.
Dotovaný hospodársky subjekt upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý v Návrhu na plnenie kritéria, príloha k výzve č. 3 a príloha k výzve č. 4 uvedie, že nie je platiteľom DPH, stane sa po predložení ponuky alebo po uzavretí kúpnej zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH pri plnení kúpnej zmluvy.
Uchádzač uvedie svoj podpísaný Návrh uchádzača na plnenie kritéria, príloha k výzve č. 3 pre časť č. 1. a príloha k výzve č. 4 pre časť č. 2. na priloženom formulári. 
V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto výzvy predložia iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, dotovaný hospodársky subjekt vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena).
Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť  v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí dotovaný hospodársky subjekt v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí (celkovú) cenu spolu v EUR s DPH uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom dotovaného hospodárskeho subjektu. 

Postup a spôsob pri vyhodnotení ponúk 
Komisia dotovaného hospodárskeho subjektu vyhodnotí ponuky podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Úspešným uchádzačom pre časť č. 1. predmetu zákazky sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH pre časť č. 1 predmetu zákazky. Úspešným uchádzačom pre časť č. 2. predmetu zákazky sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH pre časť 2 predmetu zákazky.  

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 27.07.2022 do: 18:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk dotovaný hospodársky subjekt  nebude prihliadať.

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: 
Cenová ponuka musí byť vyhotovená elektronicky.
Cenové ponuky sa doručujú elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: proart.atelier@gmail.com" proart.atelier@gmail.com. 
V predmete e-mailu bude uvedené: „SÚŤAŽ NEOTVARÁŤ – 3D skener“ pre časť č. 1 a „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ - Výpočtová technika“ pre časť č. 2. 
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebude hodnotená. 
Cenová ponuka, ktorá nebude úplná, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenovú ponuku, doklady k podmienkam účasti a ostatné náležitosti v zmysle tejto výzvy, nebude hodnotená a bude vylúčená.


15. Požadovaný obsah ponuky: 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
	Príloha k výzve č. 3 Vyplnený formulár „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ pre časť č. 1.

Príloha k výzve č. 4 Vyplnený formulár „ Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ pre časť č. 2.
Príloha k výzve č. 5 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre časť č. 1.
Príloha k výzve č. 6 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre časť č. 2.
Príloha k výzve č. 7. Vyplnený formulár Identifikačné údaje uchádzača pre časť č. 1.
Príloha k výzve č. 8 Vyplnený formulár Identifikačné údaje uchádzača pre časť č. 2.
Príloha k výzve č. 9. Vyhlásenie uchádzača pre časť č. 1.
Príloha k výzve č. 10. Vyhlásenie uchádzača pre časť č. 2.
	Doklady na splnenie podmienok účasti


Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, musia byť v ponuke elektronicky predložené ako skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií týchto dokladov alebo dokumentov pokiaľ nie je určené inak. Odporúčaný formát naskenovaných dokladov alebo dokumentov je „PDF“.
Ak cenová ponuka obsahuje dôverné informácie a / alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, uchádzač ich v cenovej ponuke viditeľne označí.

16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

Dotovaný hospodársky subjekt po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Dotovaný hospodársky subjekt bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 
Identifikačné údaje projektu:  
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Názov projektu: 3D pre kultúrne dedičstvo
ITMS kód projektu: 302031H854

19. Ďalšie informácie 
	Predmet zákazky je rozdelený na dve (2) časti.
	Dotovaný hospodársky subjekt bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t. j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle §20 Zákona o verejnom obstarávaní.
	Dotovaný hospodársky subjekt, vyžaduje, aby uchádzači v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom vo forme predloženia Zoznamu subdodávateľov.
	Zapísanie konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora overuje dotovaný hospodársky subjekt v informačnom systéme verejnej správy – Register partnerov verejného sektora, ktorý spravuje a prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
	Kúpna zmluva na dodanie predmetu zákazky / zmluva pre časť č. 1. s vyplnenými údajmi, cenou za predmet zákazky podľa kritériá na vyhodnotenie ponúk, rozpísanej do cien jednotlivých položiek v zmysle Prílohy ku kúpnej zmluve č. 2. Cena za predmet zákazky a vyplnenými technickými parametrami ako návrh uchádzača, ktorým preukazuje splnenie požiadaviek opisu predmetu zákazky formulované v prílohe ku kúpnej zmluve č. 1. Minimálna technická špecifikácia tovarov pre časť č. 1. sú povinnými náležitosťami zmluvy. Návrh zmluvy sa predkladá v požadovanom formáte ako súčasť elektronickej ponuky uchádzača.
	Kúpna zmluva na dodanie predmetu zákazky / zmluva pre časť č. 2. s vyplnenými údajmi, cenou za predmet zákazky za predmet zákazky podľa kritériá na vyhodnotenie ponúk, rozpísanej do cien jednotlivých položiek v zmysle Prílohy ku kúpnej zmluve č. 2. Cena za predmet zákazky a vyplnenými technickými parametrami ako návrh uchádzača, ktorým preukazuje splnenie požiadaviek opisu predmetu zákazky formulované v prílohe ku kúpnej zmluve č. 2. Minimálna technická špecifikácia tovarov pre časť č. 2. sú povinnými náležitosťami zmluvy. Návrh zmluvy sa predkladá v požadovanom formáte ako súčasť elektronickej ponuky uchádzača.
	V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude dotovaný hospodársky subjekt spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.
	Dotovaný hospodársky subjekt má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlas všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.
	Dotovaný hospodársky subjekt si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponuke uchádzačov, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
	Dotovaný subjekt v nadväznosti na ustanovenie § 56 ods. 8 dotovaný subjekt môže pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.


20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 19.07.2022
Prílohy:
	Príloha k výzve č. 1.	Opis predmetu zákazky pre časť č. 1.
	Príloha k výzve č. 2. 	Opis predmetu zákazky pre časť č. 2.
	Príloha k výzve č. 3	Vyplnený formulár „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ pre časť 

č. 1.
	Príloha k výzve č. 4 	Vyplnený formulár „ Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ pre časť 

č. 2.
	Príloha k výzve č. 5 	Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre časť č. 1.
	Príloha k výzve č. 6 	Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre časť č. 2.
	Príloha k výzve č. 7. 	Vyplnený formulár Identifikačné údaje uchádzača pre časť č. 1.
	Príloha k výzve č. 8	Vyplnený formulár Identifikačné údaje uchádzača pre časť č. 2.
	Príloha k výzve č. 9. 	Vyhlásenie uchádzača pre časť č. 1.
	Príloha k výzve č. 10. Vyhlásenie uchádzača pre časť č. 2.
	Doklady na splnenie podmienok účasti
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