OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

VÝZVA NA PODANIE NÁVRHOV NA UZAVRETIE ZMLUVY

Vyhlasovateľ súťaže:

NLB 1 s.r.o.

Sídlo:

Štítnická cesta 1715/238, Rožňava 048 01

Označenie obchodného registra:

Obchodný register Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 24572/V

IČO:

36 288 136

1. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:

Ing. Tomáš Ircha

Telefón:

+421 905 204 577,

e-mail:

ircha@kvt.sk

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Aplikovaný priemyselný výskum technológie výroby kontaktného zatepľovacieho
fasádneho systému s vnútorným zdrojom energie /ďalej „KZFSsVZE“/ podľa prílohy č.1
3. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť :
Zmluva o dielo. Zmluva o dielo bude uzatvorená na obdobie max. 36 mesiacov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť účinnosť zmluvy od podpisu zmluvy o poskytnutí
NFP. Predmet zmluvy bude financovaný zo štrukturálnych fondov a z vlastných zdrojov.
4. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť:
A ) Doklad o oprávnení podnikať, ktorý ho oprávňuje na predmet zákazky, nie starší ako
tri mesiace ku dňu doručenia návrhu.
B) životopisy minimálne 2 expertov z oblasti výskumu energeticky hospodárnych budov
alebo k tomu príbuzných rovnocenných oborov, ktorých prax zahŕňa minimálne 5 ročnú
prax v spomenutej oblasti
c) prísľuby expertov o účasti na výskume po celú dobu jeho realizácie

1

5. Spôsob a miesto predkladania návrhov:
Navrhovateľ predkladá súťažný návrh v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku
(s výnimkou návrhu zmluvy o dielo, ktorý musí byť v slovenskom jazyku), v zalepenej
obálke označenej heslom „ SÚŤAŽ – Aplikovaný priemyselný výskum - NEOTVÁRAŤ!“,
na adresu vyhlasovateľa : NLB 1 s.r.o., Štítnická cesta 1715/238, Rožňava 048 01.

6. Lehota predkladania návrhov:
Do 30.06.2011 do 16:00
Návrhy prijaté po lehote budú navrhovateľovi neotvorené vrátené späť.
7. Obsah návrhu:
Navrhovateľ predkladá návrh v lehote podľa bodu 6., na miesto podľa bodu 5. a musí
obsahovať:
8.1.

všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 4.

8.2.
návrh Zmluvy o dielo, ktorý bude vypracovaný podľa tejto výzvy a jej príloh.
Zmluva musí obsahovať všetky prílohy, podrobný rozpočet projektu (až na najnižšiu
možnú úroveň) a elektronické neprepisovateľné médium (CD / DVD) s elektronickou
verziou podrobného rozpočtu projektu vo formáte MS Excel. Musí byť dodržaný formát
položkového rozpočtu musí zodpovedať formátu podľa prílohy č. 1.
8.3

Zmluva musí obsahovať nasledovné zmluvné podmienky
•

odkladacia podmienka účinnosti zmluvy: „Táto zmluva je uzavretá jej podpisom
oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom
štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na
základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
Opatrenia 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch.“

•

zhotoviteľ povinný vypracovať elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo
formáte MS Excel, ako aj každú zmenu podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde
počas realizácie predmetu zmluvy v elektronickej verzii vo formáte MS Excel

•

zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP

2

Platným návrhom je návrh, ktorý spĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto
výzve a v súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami vyhlasovateľa.
Ostatné návrhy navrhovateľov budú z Obchodnej verejnej súťaže vylúčené. Navrhovateľ
bude bezodkladne informovaný o vylúčení jeho návrhu s uvedením dôvodu vylúčenia.
8. Lehota na výber najvhodnejšieho návrhu:
Výber najvhodnejšieho návrhu vykoná vyhlasovateľ v lehote nie dlhšej ako je 10
kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy.
9. Lehota na oznámenie vybratého návrhu:
Oznámenie prijatia najvhodnejšieho návrhu vykoná vyhlasovateľ v lehote nie dlhšej ako
je 5 kalendárnych dní od vyhodnotenia návrhov
10. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže, resp. výzvy na podanie návrhov na uzavretie
zmluvy bude hodnotiť návrhy podľa jedného kritéria:
1. Najnižšia cena
Vyhlasovateľ si vyhradzuje pravo odmietnuť všetky návrhy v prípade ich neprijateľnosti
a verejnú obchodnú súťaž zrušiť a vyhlásiť novú.
11. Postup vyhlasovateľa verejnej obchodnej súťaže v prípade odstúpenia od
podpisu zmluvy, alebo predčasného ukončenia plnenia zmluvy:
13.1 V prípade, ak navrhovateľ, ktorého návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší
z predložených návrhov, odstúpi od svojho návrhu z akéhokoľvek dôvodu a zmluvu
s vyhlasovateľom neuzavrie, vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s ďalším navrhovateľom
v poradí, ktorý predložil platný návrh, splnil všetky podmienky a požiadavky
vyhlasovateľa a ponúkol prijateľnú cenu.
13.2 V prípade, ak dodávateľ odstúpi od uzavretej zmluvy z objednávateľom
z akéhokoľvek dôvodu, alebo stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť zmluvný
záväzok, vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s ďalším navrhovateľom v poradí, ktorý predložil
platný návrh, splnil všetky podmienky a požiadavky vyhlasovateľa a ponúkol prijateľnú
cenu.

12. Záväzok na úhradu nákladov:
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojene s ich účasťou v tejto súťaži.
Navrhovatelia si v plnej výške hradia všetky náklady spojené s touto súťažou.
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13. Ďalšie informácie:
NLB 1 s.r.o.
Štítnická cesta 1715/238, Rožňava 048 01
Prílohy:
Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet Výskumu (*.xls)

V Rožňave 13.06.2011

Ing. Tomáš Ircha
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