PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra
Nitra, 6.5.2020
Vec: Výzva na predloženie ponuky
PROUNION a.s., ako obstrávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
„Vývoj aplikačného softvéru - Aplikácia prostredia virtuálnej reality pre e-shopy a
prezentácia produktov vo virtuálnej realite“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: PROUNION a.s.
Sídlo: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Ács, PhD., predseda predstavenstva
IČO:

45 597 103

DIČ:

2023058422

IČ DPH:

SK2023058422

Tel:

+421 904 111 456

E-mail:

gero@prounion.sk

Internetová stránka: http://www.prounion.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: e-mailom na adresu gero@prounion.sk
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Andrej Gero, +421 904 111 456,
gero@prounion.sk
4. Predmet obstarávania: služby, kód CPV: 72212100-0 Služby na vývoj softvéru pre konkrétne
odvetvie
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytnutí služby
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom zákazky je vývoj
aplikačného softvéru pre e-shopy ponúkajúce svoje produkty vo virtuálnej realite. Spracovanie
virtuálneho prostredia v reálnej štruktúre, prostredie kameninového obchodu, príprava
virtuálneho prostredia pre vkladanie 3D modelov produktov rôzneho zamerania. Aplikácia
použiteľná pre osobné počítače a smart telefóny s OP Android (pre použitie s okuliarmi pre
virtuálnu realitu), zabezpečenie naprogramovania aplikácie, vytvorenie databáz a potrebných
úložísk. Vytvorenie prostredia umožňujúceho pohyb prostredníctvom ovládačov, reálne
zobrazenie, možnosť virtuálneho prezerania 3D modelov produktov s prezeraním, komplexné
zabezpečenie vývoja aplikácie, ochrana údajov.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 51 466,67 EUR bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovenská
republika, do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do
5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Neuplatňuje sa, všetky
potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve
11. Financovanie predmetu zákazky: operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód
projektu: 313031Q522
12. Lehota na predloženie ponuky: 15.05.2020 10:00
13. Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu
gero@prounion.sk v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky.
Ponuka musí byť vo forme podľa bodu 15 tejto Výzvy
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu
zákazky v EUR bez DPH. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného
poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny
za dodanie predmetu zákazky. Úspešnosť uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých
ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v eurách bez DPH, uvedených
v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie
predmetu zákazky najnižšiu cenu
15. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuky sa predkadajú e-mailom na adresu
gero@prounion.sk s heslom: „Súťaž - Vývoj aplikačného softvéru“, ktoré je potrebné uviesť v
predmete e-mailovej správy. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ponuky sa
predkladajú iba na celý predmet zákazky a zároveň požadujeme, aby ponuka obsahovala
nasledovné doklady a údaje:
a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – s uvedením ceny
v EUR v zmysle priloženého Formuláru cenovej ponuky (príloha č. 1 tejto Výzvy).
Dokumenty sa predkladajú ako naskenované dokumenty s podpisom a pečiatkou
uchádzača
16. Otváranie ponúk: 15.05.2020 11:00, miesto, PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra
17. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ preverí oprávnenie uchádzača dodávať
tovar v dostupných elektronických registroch. Verejný obstarávateľ následne preverí, či
cenová ponuka obsahuje všetky ocenené položky a zostaví poradie platných ponúk, do úvahy
bude braná cena bez DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude
vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované
náležitosti. Otváranie ponúk je neverejné.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Andrej Gero, +421 904
111 456, gero@prounion.sk
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis Kúpnej zmluvy. Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto
výzvy je prílohou tejto výzvy.

..........................................................
Ing. Andrej Gero, poverená osoba

Prílohy:
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o poskytnutí služby
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Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA
Predmet zákazky:

Vývoj aplikačného softvéru - Aplikácia prostredia virtuálnej reality pre eshopy a prezentácia produktov vo virtuálnej realite
Názov uchádzača:
Adresa sídla:
IČO:
Kontakt (meno a priezvisko
zodpovednej osoby, telefónne číslo,
e-mail):
Predkladáme cenovú ponuku:
Názov:

Aplikácia prostredia virtuálnej reality pre e-shopy a prezentácia produktov vo
virtuálnej realite

Výrobca / Obchodný názov:

Nerelevantné

Typové označenie:

Nerelevantné

Počet kusov:

1

P.č.

1

Položka

Vývoj
aplikačného
softvéru

Cena celkom v EUR
Požadované parametre
bez DPH

Splnenie
parametrov

Vývoj aplikačného softvéru pre e-shopy ponúkajúce svoje produkty vo
virtuálnej realite. Spracovanie virtuálneho prostredia v reálnej štruktúre,
prostredie kameninového obchodu, príprava virtuálneho prostredia pre
vkladanie 3D modelov produktov rôzneho zamerania. Aplikácia použiteľná
pre osobné počítače a smart telefóny s OP Android (pre použitie s okuliarmi
pre virtuálnu realitu), zabezpečenie naprogramovania aplikácie, vytvorenie
databáz a potrebných úložísk. Vytvorenie prostredia umožňujúceho pohyb
prostredníctvom ovládačov, reálne zobrazenie, možnosť virtuálneho
prezerania 3D modelov produktov s prezeraním, komplexné zabezpečenie
vývoja aplikácie, ochrana údajov.

áno

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom
mieste a čase.
Miesto podpisu:
Dátum podpisu:
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za
uchádzača:
Podpis a pečiatka:
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Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o poskytnutí služby

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona NR SR č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov
číslo zmluvy:
IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:

PROUNION a.s.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
Ing. Daniel Ács, PhD.
predseda predstavenstva
45 597 103
2023058422
SK2023058422
akciová spoločnosť

(ďalej len „Objednávateľ“)
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Označenie registra:
Zapísaný v OR OS ......., odd. ....., vláč. ........
(ďalej len „poskytovateľ“)

1. PREAMBULA
1.1.

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z.z. verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne
a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by
mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri
neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane
z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

1.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu
uzavrieť zmluvu o poskytnutí služby.

4

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY
2.1.

Predmetom tejto Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Poskytovateľa voči
Objednávateľovi vykonať služby špecifikované nasledovne: Vývoj aplikačného softvéru Aplikácia prostredia virtuálnej reality pre e-shopy a prezentácia produktov vo virtuálnej
realite. Jedná sa o vývoj aplikačného softvéru. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu č. 8.3 tejto
Zmluvy.

2.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve
a v súlade s platnými právnymi predpismi.

2.3.

Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie služieb v zmysle ustanovení tejto Zmluvy zaplatiť
Poskytovateľovi dohodnutú odmenu v zmysle čl. 4 tejto Zmluvy.

2.4.

Softvér sa stáva zaplatením zmluvnej ceny podľa článku 4 tejto Zmluvy vlastníctvom
Objednávateľa. V súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poskytovateľ Objednávateľovi licenciu
(súhlas) v zmysle, ktorej je Objednávateľ oprávnený predmet plnenia aplikovať, užívať, požívať,
šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s ním
na ľubovoľný účel. Zároveň nie je Objednávateľ povinný žiadať Poskytovateľa o dodatočný
alebo osobitný súhlas na uplatňovanie majetkových práv k predmetu zmluvy alebo dodatočný
alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k majetku, ktorý je
predmetom duševného vlastníctva.

3. ČAS A PODMIENKY PLNENIA
3.1.

Poskytovateľ poskytne služby do 5 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Poskytnutím služby sa rozumie kompletný vývoj a implementácia aplikačného softvéru vrátane
15 dňovej skúšobnej prevádzky.

3.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že do 5 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy
odovzdá Objednávateľovi konečnú verziu aplikačného softvéru.

3.3.

Miestom plnenia je: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec

4. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1.

Cena za poskytnutie služieb je v súlade s obsahom Zmluvy medzi Objednávateľom
a Poskytovateľom a bola stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:

Názov položky

Cena v EUR bez
DPH

Vývoj aplikačného softvéru - Aplikácia prostredia virtuálnej reality pre
e-shopy a prezentácia produktov vo virtuálnej realite
4.2.

Odmena Poskytovateľa podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty,
pričom Poskytovateľ vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

4.3.

Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry / faktúr, ktorú / ktoré
vystaví Poskytovateľ po dodaní predmetu zmluvy. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať
náležitosti faktúry ako daňového dokladu a cenu, označenie povinnej a oprávnenej osoby,
adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu
zmluvy, kód projektu 313031Q522, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4.4.

Povinnou prílohou faktúry je dodací list, ktorý obsahuje dátum a miesto dodania predmetu
zmluvy, označenie osoby, ktorá predmet projektu odovzdala a jej podpisový záznam
a označenie osoby, ktorá predmet projektu prijala a jej podpisový záznam, kód projektu
313031S053.
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4.5.

Splatnosť faktúr je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 30 dní od dátumu
ukončenia skúšobnej prevádzky a doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami
Objednávateľovi.

4.6.

V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Poskytovateľ nevyhnutne alebo účelne
vynaložil pri splnení svojho záväzku.

5. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA
5.1.

Objednávateľ sa zaväzuje určiť zodpovedného pracovníka, ktorý bude stálym konzultantom
s Poskytovateľom.

5.2.

Objednávateľ sa ďalej zaväzuje spolupracovať dohodnutým spôsobom pri realizácii predmetu
zmluvy, a to najmä odovzdať všetky podklady potrebné pre splnenie predmetu zmluvy, ak ho
o to Poskytovateľ požiada listom, faxom alebo elektronickou poštou, a to najneskôr do 10
pracovných dní od požiadania.

6. ĎALŠIE DOJEDNANIA
6.1.

Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom čiastočne alebo
úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa zmluvy, sú povinní sa o tom bez zbytočných
prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie.

6.2.

Všetky vlastnícke a autorské práva vyplývajúce z realizovaného vývoja prechádzajú dňom
zaplatenia zmluvnej ceny na Objednávateľa.

6.3.

Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia predmetu tejto Zmluvy objednávateľom a počas
záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému
v zmluve. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného
prevzatia predmetu zmluvy po ukončení skúšobnej prevádzky.

6.4.

Poskytovateľ zodpovedá za chyby, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia
objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chýb, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a Poskytovateľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované
chyby do 48 hodín od ich nahlásenia. Reklamáciu chýb vzniknutých v záručnej dobe uplatní
objednávateľ u Poskytovateľa písomne e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenej
v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie e-mailom, a to bezodkladne – najneskoršie
v lehote 5 dní od zistenia chyby – dôvodu reklamácie, pričom v reklamácii chybu popíše.
Poskytovateľ je povinný na opravu reklamovanej chyby nastúpiť, najneskôr do 24 hodín od
uplatnenia reklamácie objednávateľom. Objednávateľ následne po odstránení chyby písomne
potvrdí Poskytovateľovi vykonanie opravy reklamovanej chyby. Ak Poskytovateľ na odstránenie
chýb nenastúpi v dohodnutej lehote, resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie chýb, je
objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto chyby sám, alebo treťou osobou za ceny
obvyklé v čase odstraňovania chyby, a to na náklady Poskytovateľa. Takto vzniknuté náklady
za odstránenie chyby, je Poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa
doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na
dohodnutú zmluvnú pokutu voči Poskytovateľovi.
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7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1.

Práva a záväzky z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

7.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou
predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzatvorenej s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP),
a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Objednávateľm pre predmet zmluvy
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú
najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ“.
7.3.

Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS
Excel, príloha č. 8.2 tejto Zmluvy), v prípade zmeny rozpočtu Poskytovateľ predloží zmenenú
verziu v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).

7.4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

7.5.

Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni doručenia výsledkov verejného
obstarávania zo strany poskytovateľa NFP objednávateľovi bez negatívnych zistení (následná
administratívna finančná kontrola postupov verejného obstarávania po podpise zmluvy).

7.6.

Poskytovateľ vyjadruje podpisom tejto Zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných
údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

7.7.

Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jej
obsahom.

7.8.

Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany.
Dodatky nadobúdajú platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni doručenia výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP
objednávateľovi bez negatívnych zistení (následná administratívna finančná kontrola postupov
verejného obstarávania po podpise zmluvy).

7.9.

Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej
zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním
nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný
pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

7.10. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych
predpisov Slovenskej republiky.
7.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.
7.12. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 2 originálnych exemplároch, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
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8. PRÍLOHY
8.1.
8.2.
8.3.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ponuka predávajúceho zo dňa 11.5.2020
Rozpočet vo formáte MS Excel
Špecifikácia predmetu zmluvy

V ........................, dňa .......................
Objednávateľ:

V ........................, dňa...........................

Poskytovateľ:
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8.3. Špecifikácia predmetu zmluvy
Vývoj aplikačného softvéru - Aplikácia prostredia virtuálnej reality pre e-shopy a prezentácia
produktov vo virtuálnej realite
Vývoj aplikačného softvéru pre e-shopy ponúkajúce svoje produkty vo virtuálnej realite. Spracovanie
virtuálneho prostredia v reálnej štruktúre, prostredie kameninového obchodu, príprava virtuálneho
prostredia pre vkladanie 3D modelov produktov rôzneho zamerania. Aplikácia použiteľná pre osobné
počítače a smart telefóny s OP Android (pre použitie s okuliarmi pre virtuálnu realitu), zabezpečenie
naprogramovania aplikácie, vytvorenie databáz a potrebných úložísk. Vytvorenie prostredia
umožňujúceho pohyb prostredníctvom ovládačov, reálne zobrazenie, možnosť virtuálneho prezerania
3D modelov produktov s prezeraním, komplexné zabezpečenie vývoja aplikácie, ochrana údajov.

9

