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Výzva na predloženie ponuky  
 
 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným, 

ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky  

 

„VR/AR – Zážitok virtuálnej reality“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:  Európske zoskupenie územnej spolupráce 

Pons Danubii, s ručením obmedzeným 

Sídlo:     Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno 

Štatutárny zástupca:   Zoltán Bara, riaditeľ  

IČO:     45230021 

DIČ:     2023156751 

IČ DPH:    SK2023156751 

Tel.:     +421 35 381 13 27 

E-mail:    office@ponsdanubii.eu 

Internetová stránka:   http://www.ponsdanubii.eu/sk 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01  Komárno 

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Ing. Alexandra Surovecová, tel.: 0915 334 416, e-mail: surovecova@epicpartner.sk 

 

4. Predmet obstarávania: 

Predmetom zákazky je vývoj a implementácia softvéru „VR/AR – Zážitok 

virtuálnej reality“ pre zariadenia HTC VIVE a HTC VIVE PRO v rámci projektu 

INSiGHTS v spolupráci s EZÚS Pons Danubii. Cieľom je vyvinúť historicky vernú 

skúsenosť virtuálnej reality, ktorej efekt je primeraný použitým technológiám. 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky: viď. príloha č. 2 Kritériá a požiadavky 

stanovené na realizáciu „VR/AR - Zážitok virtuálnej reality“ 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   34 096,66 Eur bez DPH 

http://www.ponsdanubii.eu/sk
mailto:surovecova@epicpartner.sk
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8. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným 

Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno 

9. Lehoty na dodanie: do 30. novembra 2018 

 

10. Financovanie predmetu zákazky:  

Európsky fond regionálneho rozvoja - Program cezhraničnej spolupráce Interreg 

Danube Transnational Programme 

11. Lehota na predloženie ponuky: 07.09.2018 do 16:00 hod. 

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne, kuriérom 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 

hodnotenia   ponúk: 

Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky. 

Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti 

podľa bodu 15. tejto výzvy! 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena v Eur bez DPH! 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe v slovenskom jazyku. 

Ponuku možno predložiť poštou, kuriérom alebo osobne, na vyššie uvedenú adresu. 

Na obálke musí byť jednoznačne označený: 

➢ názov uchádzača 

➢ názov verejného obstarávateľa 

➢ názov zákazky „VR/AR – Zážitok virtuálnej reality“ 

➢ označenie „SÚŤAŽ-neotvárať“. 

 

15. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, 

DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail) (Príloha č.1) 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria – vyplnená Príloha č.2 a Príloha č.3 

Výzvy na predloženie ponuky 

c) Originál / overená fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar. U 

právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. 

výpis zo živnostenského registra. (Ak uchádzač predloží v ponuke dokument v 

inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí predložiť aj jeho úradný 

preklad do slovenského jazyka.) 

 

16. Otváranie ponúk: 12.09.2018 o 9:00 hod. 

EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01  Komárno 
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17. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ v súlade so 

zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súlade s touto výzvou ako aj v 

súlade so Súťažnými podkladmi. 

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk je neverejné! 

O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača 

písomne. 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 30. novembra 2018 

 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Ing. Alexandra Surovecová, tel.: 0915 334 416, e-mail: surovecova@epicpartner.sk 

 

S pozdravom,  
 

V Komárne  31.08.2018 
 

       Ing. Alexandra Surovecová v. r. 

                                                                                   splnomocnená osoba pre VO 
 
 

Prílohy:  

Príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č.2 -  Kritériá a požiadavky stanovené na realizáciu „VR/AR - Zážitok virtuálnej reality“ 

Príloha č.3 -  Návrh uchádzača na plnenie kritérií


