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                                    Váš list č. / zo dňa: - / 

 Naše číslo: SAPI-VO-11-2021 
 Vybavuje: Ing. Ján Karaba 
 Telefón: +421 902 287 397 
 Email: jan.karaba@sapi.sk    

     
 
                                                                      
 V Bratislave, dňa 3.11.2021  

 
VEC: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb 
pod názvom: Digitálna platforma pre potreby rozvoja klastrovej organizácie. 
 
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu 
verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný 
predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
ZVO) v súlade s priloženou výzvou na predkladanie ponúk. 
 
 
 

S pozdravom,                                                                Ing. Ján Karaba 
                                                                                      riaditeľ 

                                                                                    .   
                                     
 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

Adresát:  
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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                                                   Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a 
OZE (SAPI) 
So sídlom :                  Budyšínska 94/36, 831 02  Bratislava 
Zastúpená :       Ing. Ján Karaba, riaditeľ 
IČO :        45 733 848 
DIČ:                                                       2023098682 
IČ DPH:                                                 SK2023098682 
mobil:                                                     +421 902 287 397  
e-mail:                                                    jan.karaba@sapi.sk  
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 
IBAN: SK84 0900 0000 0051 6354 9439 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Ing. Ján Karaba   
Telefón: +421 902 287 397 
Email:   jan.karaba@sapi.sk  

2. Názov predmetu obstarávania:  
 
Digitálna platforma pre potreby rozvoja klastrovej organizácie 
 
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):   

72000000-5: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet 
a podpora 
72212220-7: Služby na vývoj softvéru pre internet a intranet 
 

4. Komplexnosť zákazky: 
4.1 Predmet zákazky je súčasťou stratégie rozvoja klastrovej organizácie obstarávateľa. 
Uchádzač predkladá ponuku podľa zadania, ktorá je identifikovaná v texte výzvy.  
4.2 Uchádzačom sa povoľuje predložiť variantné riešenie, ktoré však musí splniť špecifikáciu 
uvedenú v opise predmetu obstarávania. 

 
5. Zdroj finančných prostriedkov 
5.1  Zdroj financovania:  
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Predmet zákazky bude z finančných prostriedkov obstarávateľa a bude spolufinancovaný z 
finančných prostriedkov Európskej Únie -  Európskeho fondu regionálneho rozvoja, OP 
Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.  
 
6. Typ zmluvy a platobné podmienky 
6.1 Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi obstarávateľom 
na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva o poskytovaní služieb alebo 
obdobný typ zmluvy s jedným účastníkom v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní. 
Návrh Zmluvy vyhotovený v súlade s podmienkami tejto výzvy bude zaslatý víťaznému 
uchádzačovi po vyhodnotení ponúk. 
6.2 Platobné podmienky: Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať čiastkové faktúry za plnenie predmetu zákazky. 
Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
 
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
7.1 Miesto poskytovania služieb: internetový online priestor 
7.2 Termín dodania predmetu zákazky: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pripraviť predmet zákazky na užívanie a odovzdať ho do užívania 
obstarávateľovi najneskôr do 2 mesiacov (60 kalendárnych dní) od dátumu nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ bude ďalej poskytovať služby spojené s prevádzkou predmetu 
zákazky po dobu 3 rokov odo dňa odovzdania do užívania.  
 
8. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky  
8.1 Zákazka na poskytnutie služieb, zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom 
obstarávaní.  
8.2 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje podľa § 6 ods. 1 Zákona vo výške 20.190 EUR 
bez DPH.  
 
9. Lehota viazanosti ponuky  
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je obstarávateľom stanovená do 31.12.2021 vzhľadom 
na čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom. 
 
10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
10.1 Vzhľadom na charakter predmetu zákazky nie je obhliadky miesta potrebná. Obstarávateľ 
odporúča uchádzačom navštíviť a preštudovať si jeho webové sídlo www.sapi.sk, ktoré 
obsahuje informácie, ktoré budú použité v procese prípravy a zriaďovania predmetu zákazky.   
 
11. Opis predmetu obstarávania:    
  
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzka digitálnej platformy pre potreby rozvoja 
obstarávateľa ako klastrovej organizácie, ktorá bude slúžiť ako komunikačný nástroj na 
prepojenie firiem, štátnych organizácií a výskumno-vývojových inštitúcii v odvetví 
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obnoviteľných zdrojov energie. Riešenie digitálnej platformy bude určené pre plánovaný počet 
500 užívateľov v priebehu obdobia prevádzky.   
 
Základné požadované funkcionality riešenia digitálnej platformy: 
 

 Umožňuje vytvoriť domovskú stránku so základnými informáciami o klastri 
 Umožňuje vytvárať profily odborníkov v rámci klastra a ich kompetencií, resp. znalostí 

 
 Umožňuje vytvárať profily členských a partnerských organizácií a riešení, ktoré 

ponúkajú 
 Funkcionalita četu, ktorý umožňuje efektívnu komunikáciu medzi užívateľmi 
 Tvorba spoločných projektov, pracovných skupín a kooperácia v rámci nich 
 Tvorba podujatí a workshopov, so zdieľaním vizuálneho obsahu, prezentácií a videí 
 Kanál na správy, ktorý informuje užívateľov o novinkách z daného odvetvia 
 Zverejňovanie pracovných ponúk a ponúk služieb v rámci klastra (i v nadväznosti na 

projekty) 
 Dostupnosť pomocou vlastnej mobilnej aplikácie s e-mailovými a push notifikáciami 
 Umožňuje uzatvoriť časti platformy podľa statusu používateľa (člen, partner, ostatní)  

 
Súčasťou predmetu zákazky je aj prevádzka digitálnej platformy po dobu, ktorá je stanovená 
v bode 7.2. tejto výzvy a poskytovanie základnej technickej podpory v tomto období.  
 
Príprava a zriadenie platformy bude prebiehať v úzkej súčinnosti s poverenými pracovníkmi 
obstarávateľa, ktorí dodajú zhotoviteľovi potrebné informačné a grafické materiály.  
 
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
12.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon 
o cenách vykonáva. 
12.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa 
nesmie meniť počas doby poskytovania služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Akékoľvek 
zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom 
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 
12.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie: 

12.3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
12.3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH, 
12.3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

12.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 
označením „Nie som platcom DPH“. 
12.5 V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, obstarávateľ 
skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene EUR bez DPH. V prípade, ak obstarávateľ bude 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke  
DPH platnú v SR.  
 
13. Predloženie ponuky 
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13.1 Uchádzač predloží ponuku v písomnej elektronickej forme. Uchádzači vo svojej ponuke 
označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle 
§ 22 Zákona.   
13.2 Uchádzači/ záujemcovia doručia svoju ponuku prostredníctvom elektronickej pošty (e-
mailom) v lehote na predkladanie ponúk na emailovú adresu verejného obstarávateľa: 
jan.karaba@sapi.sk. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky na e-mailovú adresu verejného 
obstarávateľa.   
 
14. Miesto a lehota na predkladanie ponuky  
14.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu e-mailovú verejného obstarávateľa: 
jan.karaba@sapi.sk 
14.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 12.11.2021 o 12:00 hod.   
 
15. Zmena a odvolanie ponuky  
15.1 Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v e-mailovej podobe, podpísanej 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa. Novú ponuku je potrebné 
doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. 
15.2 Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách 
alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to 
potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu 
ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
 
16. Podmienky účasti uchádzačov: 
16.1 Osobné postavenie 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 
podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi – doklad o oprávnení 
uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky, je prípustné predložiť tento 
doklad aj ako elektronický výpis z ORSR. 
 
16.2 Návrh na plnenie kritérií 
 
Súčasťou ponuky musí byť uchádzačom riadne vyplnená Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií.  
 
16.3 Osobitné prílohy ponuky 
 
Súčasťou ponuky musia byť aj uchádzačom riadne vyplnené a podpísané prílohy: 
Príloha č. 2:  Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 
 
17. Kritéria na hodnotenie ponúk:   
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Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH  
 
18. Doplňujúce informácie: 

1) Obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti 
a ponúkol najnižšiu cenu s DPH.  

2) Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 
zrušiť v prípade ak: 

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
v tejto výzve; 

• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky; 

• nebude predložená ani jedna ponuka. 
3) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní.  
4) Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 
Bratislava, dňa 3. 11. 2021 

       Ing. Ján Karaba 
riaditeľ SAPI 

 
                                                                                  

Prílohy výzvy: 
 Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií  
 Príloha č. 2: Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti 

dokladov 
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Príloha č. 1 
 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ 
SÚŤAŽNÁ PONUKA 

„Digitálna platforma pre potreby rozvoja klastrovej organizácie“ 
 
Základné údaje uchádzača:  
Obchodné meno spoločnosti:  
Adresa sídla spoločnosti:  
Konateľ spoločnosti:   
IČO:   
DIČ:   
IČ DPH:  
Zastúpený:   
Tel:   
E-mail: 
 
 
 
 

Názov predmetu 
obstarávania:    

Celková cena bez 
DPH: 

 
DPH: 

Celková cena diela  
s DPH: 

 
„Digitálna platforma 
pre potreby rozvoja 
klastrovej organizácie“ 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Dátum: .................................                                              Podpis: ...........................................  
                                                                                                                               (vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                                                                                  oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 2  

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 

 
 
Uchádzača/záujemcu :  .........................................................................................................  
 
 
Vyhlásenie uchádzača/záujemcu: 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Digitálna platforma pre potreby rozvoja klastrovej organizácie“, ktoré určil verejný 
obstarávateľ.  

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve na predkladanie ponúk a zmluvných 

podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné, sme využili možnosť 
dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti 
požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená. 

4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 
bola právoplatne uložená sankcia, 

6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá 
Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.  

 
 
Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  
                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 

 
 
 
 
 
 
 
 


