Príručka k procesu verejného obstarávania

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky
(reg. ev. č. SCD: 106/13.05.2019)

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo námestie 12, 81499 Bratislava

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Slovenské centrum dizajnu, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa
§ 117 ZoVO

„Skenovanie 500 ks 3D objektov.“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZoVO:
Názov verejného obstarávateľa: Slovenské centrum dizajnu
Sídlo: Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Rišková, riaditeľka
IČO:00699993
DIČ:2020831329
IČ DPH: SK2020831329
Tel.:+421 2 204 77 318
E-mail: sekretariat@scd.sk
Internetová stránka: www.scd.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.:IBAN SK92 8180 0000 0070 0023 9814
SK50 8180 0000 0070 0007 0238
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
osobne „do podateľne na Sekretariáte“ Slovenského centra dizajnu, Jakubovo nám. č. 12, III. poschodie
– číslo dverí 312, 814 99 Bratislava,
alebo poštou na adresu: Slovenské centrum dizajnu, P.O.BOX 131, 814 99 Bratislava
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Eva Studeničová – „podateľňa“ Sekretariát
4. Predmet obstarávania:
Predmet a názov zákazky: Skenovanie 500 ks 3D objektov
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) 1:
Vyzývame vás k predloženiu cenovej ponuky vrátanie vyčíslenia jednotlivých položiek pre skenovanie
500 ks 3D objektov.
Konečným výsledkom skenovania majú byť 3D objekty v základných formách alebo point cloudoch bez
materiálov. Predmetom skenovania budú aj dizajnové predmety zo zbierky Slovenského múzea dizajnu.
Objekty majú byť vhodné pre priame a univerzálne použitie v 3D digitálnom, interaktívnom prostredí.
Týmto prostredím bude špeciálne vyvinutý softvér pre „meshové“ spájanie objektov, ich generatívny
morfing, ktorý bude užívateľovi umožňovať parametrické ovplyvňovanie formy vzniknuté zo spájania.
Dielo bude dodané vo forme na/cez [USB/ DVD/ SD/ SSD/ HDD nosičoch alebo cez transférnu službu,
cloudové úložisko alebo virtuálne médium, email] v štandardných formátoch STL/OBJ. Jeho prevzatie
potvrdí Objednávateľ preberacím protokolom.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 20 533,33 Eur bez DPH.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: detašované pracovisko Slovenského centra dizajnu – v Hurbanových kasárňach,
Kollárovo nám. 10, Bratislava.
Termín dodania: 31.8.2019.
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
do 31.8.2019.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie sú.
11. Financovanie predmetu zákazky:
-

zákazka bude predfinancované z bežného/kapitálového transferu MK SR – a následne
refinancované z EFRR – program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko,
Prioritná os: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce“ Názov projektu:
Cezhraničná spolupráca inštitúcii dizajnu v digitálnej dobe, akronym: Design and Innovation.

-

splatnosť faktúry : 30 dní.

-

záloha nebude poskytnutá, platba bude bezhotovostným platobným stykom po dodaní predmetu
zákazky na základe faktúry.

12. Lehota na predloženie ponuky: 22.05.2019 do 15:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne do podateľne na Sekretariáte – viď bod 2.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia ponúknutá cena
Spôsob hodnotenia kritérií: Úspešným bude uchádzač s najnižšou ponúknutou cenou za celú zákazku,
ostatní uchádzači budú neúspešní.

1
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15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia ponuky,
možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)
a. Cenová ponuka bude predložená písomne - podpísaný originál v obálke
b. Ponuka bude predložená v slovenskom alebo českom jazyku
c. Na obálku uviesť - NEOTVÁRAŤ! CENOVÁ PONUKA – 3D skenovanie /INTERREG SK-AT
d. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
e. Uchádzač musí predložiť ponuku na celú zákazku .
16. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu zákazky,
napr.:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (podľa prílohy č.1).
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (podľa prílohy č.1)
c.

Fotokópia dokladu o oprávnení, poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra v prípade, že
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

17. Otváranie ponúk: 23.05.2019 o 10:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa: Jakubovo nám. č. 12, 814
99 Bratislava, číslo dverí: 311.
18. Postup pri otváraní ponúk: otvárania ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku
v stanovenej lehote. Uchádzača môže zastupovať štatutárny zástupca, ktorý sa preukáže dokladom
totožnosti alebo štatutárnym zástupcom splnomocnená osoba, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti
a plnou mocou.
19. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2019.
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Lucia Dubačová, tel. č. 0918 759 808, e-mail: lucia.dubacova@scd.sk
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
20.1.
20.2.

v prílohe č. 2 je uvedený návrh Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou
predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom
príspevku medzi Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR (ďalej len Zmluva o NFP) a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných
zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za
osoby oprávnené sa považujú:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a Európskeho spoločenstva.

S úctou,
Lucia Dubačová
Prílohy:
Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky
Príloha č.2 – Návrh Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy

Príloha č. 1
Vzor cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA
„Skenovanie 500 ks 3D objektov“
Obchodné meno uchádzača: ......................................................................................................
Sídlo: ...........................................................................................................................................
IČO, DIČ, IČ DPH: ......................................................................................................................
Štatutárny zástupca/zástupcovia: ……………………………………………………………………..
Kontaktná osoba: ........................................................................................................................
Telefónne číslo/e-mail: ................................................................................................................
Webová stránka (ak existuje): .....................................................................................................
Bankové spojenie, číslo účtu: .....................................................................................................
Predmet zákazky

Predpokladané
množstvo

3D skeny objektov zo zbierky
múzea
3D skeny z iných zdrojov
CELKOM

Jednotková
cena
v Eur bez
DPH

Cena spolu
v Eur bez
DPH

% DPH

Cena spolu
v Eur s DPH

100 ks
400 ks
xxx

xxx

V ......................................,dňa ..................................
Meno: ..........................................................................

Podpis ................................

Príloha č. 2

NÁVRH ZMLUVY O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVY
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)
a

LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
(Autorský zákon)
(ďalej len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

1. obchodné meno:
adresa:
IČO:
bankové spojenie:
DIČ:
Ič DPH

Slovenské centrum dizajnu

Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Rišková, riaditeľka
Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava
00699993
Štátna pokladnica, IBAN SK92 8180 0000 0070 0023 9814
SK50 8180 0000 0070 0007 0238
2020831329
SK2020831329

(ďalej len,,Objednávateľ“)
a

2. obchodné meno:
Štatutárny zástupca: ....................................
adresa:
IČO:
registrácia:
bankové spojenie:

IBAN:

DIČ:
IČ DPH
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu „Strany“, alebo jednotlivo „Strana“)

DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV
1.

1.

Fotogrammetriou (3D skenovanie) sa rozumie technológia reprodukcie reálneho prostredia alebo
objektu vo virtuálnej realite prostredníctvom vygenerovaných 3D modelov s fotorealistickými textúrami
na základe nasnímaných leteckých a pozemných záberov, pomocou presne definovanej štruktúry alebo
pomocou laserového skenera.
1.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa 500 ks 3D skenov
dizajnových objektov, ktoré sú zadefinované v rámci výzvy, (ktorá je povinnou súčasťou predmetu
zmluvy) z dňa .................. (ďalej len ,,Výzva“) a dodať Objednávateľovi 500ks 3D skenov v termíne do
31.8.2019 (ďalej len ,,Dielo“), pričom za vyhotovenie Diela sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť
Zhotoviteľovi Odmenu podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

1.

2.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vyhotovení Diela v súlade s platnými právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa na Dielo.
Zhotoviteľ je pri vyhotovení Diela povinný zhotoviť Dielo na vlastné nebezpečenstvo, na vlastné náklady,
vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré spôsobí konanie Objednávateľa alebo tretej osoby počas
zhotovenia Diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo v dohodnutej kvalite a v termíne v zmysle Výzvy.
Zhotoviteľ sa zároveň podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že bude dodržiavať mlčanlivosť a diskrétnosť
v súvislosti s predmetom zmluvy, výnimkou je zdieľanie informácii a komunikácia s potrebnými
schvaľovacími orgánmi.
Zhotoviteľ môže Dielo použiť pre účely svojej prezentácie a propagácie najmä na webovej stránke
a ďalších internetových stránkach a sociálnych sieťach, ktoré súvisia s predmetom jeho podnikania,
pokiaľ nie sú v objednávke špecifikované iné podmienky použitia diela, pričom sa pri tejto prezentácii
Zhotoviteľ zaväzuje nepoškodiť dobré meno a podnikateľskú dôveryhodnosť Objednávateľa, pokiaľ nie
sú v objednávke špecifikované iné podmienky použitia diela.
3.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pri prístupe ku skenovaným
objektom.
Ak autor nedodá dielo v termínoch uvedených v článku 1 bod 1, je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

4.
ODMENA ZA VYKONANIE DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na cene za zhotovenie Diela vo výške ............... bez DPH.
(slovom: ........................... Eur) (ďalej len „Odmena“).
Odmena je splatná takto:
Celková suma bude uhradená do 30 dní po dodaní diela.
Zhotoviteľ vystaví faktúru za celé dielo so splatnosťou 30 dní. Platba bude realizovaná bezhotovostným
prevodom na bankový účet Zhotoviteľa. Dielo bude dodané vo forme na/cez [USB/ DVD/ SD/ SSD/ HDD
nosičoch alebo cez transférnu službu, cloudové úložisko alebo virtuálne médium, email]. Jeho
prevzatie potvrdí Objednávateľ preberacím protokolom.
5.
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU
Vlastníkom Diela počas jeho zhotovovania je Zhotoviteľ.
Odovzdaním Diela prechádza vlastníctvo zhotoveného Diele na Objednávateľa.
Odovzdaním diela sa rozumie prebratie Diela dohodnutým spôsobom a podpísanie preberacieho
protokolu oboma Zmluvnými stranami.
6.
LICENČNÉ PODMIENKY
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas pre tieto spôsoby využitia Diela (ďalej len „Licencia“):
a. spracovanie Diela,
b. spojenie Diela s iným dielom,
c. zaradenie Diela do databázy podľa § 131 Autorského zákona,
d. vyhotovenie rozmnoženiny Diela,
e. verejné rozširovanie Diela
f. jednorazove postúpenie Diela tretej osobe v rozsahu udelenej Licencie
g. uvedenie Diela na verejnosti
I. verejným vystavením originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela,
II. verejným vykonaním Diela,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. verejným prenosom Diela.
h. úpravu, zmenu, alebo akýkoľvek iný zásah do Diela.
Licenciu podľa tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi ako licenciu nevýhradnú a to územne
neobmedzenú na dobu neurčitú.
Opätované rozširovanie Diela, formou predaja alebo prenájmu, ďalším tretím osobám je možné aj bez
predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.
Licencia udelená podľa tejto Zmluvy sa vzťahuje aj na jednotlivé časti Diela a dokumentačný a
podkladový materiál k nim.
Zánikom Objednávateľa ako podnikateľského subjektu prechádzajú jeho práva a povinnosti z licenčných
dojednaní podľa tejto Zmluvy na jeho právneho nástupcu.
Objednávateľ je oprávnený uvádzať na verejnosti každé Dielo alebo jeho časť označenú vlastným
názvom organizácie a obvyklým spôsobom označiť príslušné dielo značkou © ako nositeľ autorských
práv k príslušnému Dielu.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zhotoviteľ vyhlasuje, že Licencia v rozsahu tejto Zmluvy je
udelená aj k tým prípadným častiam Diela, ktoré boli zhotovené a odovzdané pre Objednávateľa pred
dňom podpísania tejto Zmluvy.
7.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Každá Zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia alebo neplnenia
záväzkov druhej strany uvedených v tejto Zmluve. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje:
a. nedodanie Diela v dohodnutom termíne uvedenom v tejto zmluve;
b. neposkytnutie súčinnosti Objednávateľom Zhotoviteľovi,
c. neuhradenie zálohovej faktúry Objednávateľom Zhotoviteľovi pokiaľ jej uhradenie bolo
dohodnuté;
d. nedodržanie dohodnutých postupov oboma stranami nutných k naplneniu podstaty tejto
zmluvy.
8. DORUČOVANIE
Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony
v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len ,,Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené
na adresu sídla druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
9.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnou dohodou podpísanou oboma Zmluvnými stranami.
Táto Zmluva a právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Autorským zákonom
a Obchodným zákonníkom v platnom znení.
V prípade, ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy sa stane alebo je neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/ alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení
Zmluvy.
Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch pre každú zo Zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich
skutočnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu Zmluvu vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa _________________

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

_______________________________
Slovenské centrum dizajnu
Mária Rišková, riaditeľka

Meno....................................., konateľ

