
 

 

Výzva na predloženie ponuky 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Spoločnosť NEUROPOWER s. r. o., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky 

v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

„Vývoj a úprava výpočtového modelu, matematických algoritmov a matematických 

aproximácií pre rozúčtovanie trakčnej elektrickej energie v železničnej dopravnej sieti – 

miestnej distribučnej sieti“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa: Spoločnosť NEUROPOWER s. r. o. 

Sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava - mestská časť Ružinov 

Štatutárny zástupca: Renáta Hulinská – konateľ 

IČO: 50513923 

DIČ: 2120383188 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Tel.: +421 915 345 224 

E-mail: neuropower@neuropower.sk 

Internetová stránka: www.neuropower.sk 

         

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: NEUROPOWER s. r. o., Bajkalská 25, 827 

18 Bratislava - mestská časť Ružinov 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: podateľňa na adrese uvedené v bode 2 

 

4. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je  poskytnutí služieb v oblasti: Vývoj a 

úprava výpočtového modelu, matematických algoritmov a matematických 

aproximácií pre rozúčtovanie trakčnej elektrickej energie v železničnej dopravnej 

sieti. Zákazka tvorí jeden celok, ktorý nie je možné deliť. Podrobnejší opis predmetu 

zákazky je na vyžiadanie na kontaktnom mieste uvedené v bode číslo 1 výzvy na 

predkladanie ponúk.  

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 72266000-5 Služby súvisiace so softvérom 

Obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o poskytnutí služieb 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky 

je: Vývoj a úprava výpočtového modelu, matematických algoritmov a matematických 



aproximácií pre rozúčtovanie trakčnej elektrickej energie v železničnej dopravnej 

sieti, vrátanie  

 popisu výpočtového modelu,  

 návrhu a popis matematických algoritmov výpočtového modelu 

 popisu postupov pre zúčtovanie trakčnej elektrickej energie 

 popisu DB modelu vrátane E-R modelu databáze 

 popisu vrstiev databázovej logiky a ich jednotlivých štruktúr 

 návrhu výstupných parametrov výpočtov ako aj logiky matematického 

modelovania spotrieb a strát 

 

Zákazka tvorí jeden celok, ktorý nie je možné deliť. Podrobnejší opis predmetu 

zákazky je na vyžiadanie na kontaktnom mieste uvedené v bode číslo 1 výzvy na 

predkladanie ponúk. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 72266000-5 Služby súvisiace so softvérom 

 

7. Obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.   

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  69 430,- EUR bez DPH  

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 827 18 Bratislava - mestská časť 

Ružinov a podľa zmluvných podmienok. 

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 

27.03.2019 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou 

výzvy 

12. Lehota na predloženie ponuky: 11. 03. 2019, 10:00  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo kuriérom  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH  

15. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej 

v slovenskom jazyku resp. českom jazyku. Uchádzačom sa neumožňuje predkladať 

variantné riešenie. Za kompletnú cenovú ponuku sa považuje cenová ponuka spolu 

s technickou špecifikáciou, opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym orgánom 

organizácie a doklady preukazujúce splnenie nasledovných podmienok účasti:  

§ 32 Osobné postavenie 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať požadovaný predmet a rozsah zákazky v 

zmysle § 32 ods.1 písm. e) . Uchádzač požadované preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. 

e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. (Požaduje sa originál 

alebo overená fotokópia dokladu, nie starí ako 3 mesiace). 
 

Zdôvodnenie: uvedené podmienky sú stanovené zákonom o verejnom obstarávaní. 

§ 33 Finančné a ekonomické postavenie 

Nevyžaduje sa. 

 

§ 34 Technická alebo odborná spôsobilosť 

Nevyžaduje sa 



 

16. Otváranie ponúk: NEUROPOWER s. r. o., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava - mestská 

časť Ružinov, 11. 03. 2019, 10:30 

17. Postup pri otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk 

preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského 

oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. 

výpisu z obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - 

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 

preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského 

oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného 

registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na 

zastupovanie. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Renáta Hulinská, tel.: 

+421 915 345 224, e-mail: neuropower@neuropower.sk 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

 

- nebude predložená žiadna ponuka, 

- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

 

S úctou,  

 

V Bratislave, dňa 01.03.2019         

 

.......................................................                   

                      Renáta Hulinská 

                     Konateľ spoločnosti 

 

 

  


