Vážená pani profesorka,
Vážený pán profesor,
Vážený pán riaditeľ,
obraciam sa na Vás s výzvou na predloženie ponuky na uzatvorenie zmluvy. Jej predmetom
sú práce na realizácii projektu č. 4CE492P2 Chemical logistic Cooperation on Central and
Eastern Europe - ChemLog T&T – Tracking and Tracing solutions for improvment of
intermoda transport of dangerous good in CEE, financovaného z Európskeho regionálneho
rozvojového fondu v projekte INTERREG IV B v rámci programu Central Europe.
Dopytované dielo je verejnou zákazkou malého rozsahu v zmysle zákona č.25/2006
o verejných zákazkách, tzn. že plnenie neprevýši 10 tis. €. .
I. Zadávateľ zákazky:
1. Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava 3
IČO 308 400 74
ZCHFP SR je zapísaný do evidencie na Ministerstve vnútra SR dňa 10.11.1991 pod č.
VVS/1-2200/90-108.
2. Zodpovedná osoba:
Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka
Tel. 02 4820 9005
e-mail: surova@zchfp.sk
3. Kontaktná osoba:
Ing. Jaroslav Čermák, koordinátor projektu ChemLog T&T
Tel.: 031 775 2328
e-mail: jcermak@duslo.sk
II. Predmet zákazky:
Zabezpečiť úlohy, spojené s realizáciou pilotného projektu, zameraného na vývoj a praktické
testovanie systému sledovania prepráv v strednej a východnej Európe na medzinárodnej
úrovni v tomto rozsahu:
1. Spracovať analýzu súčasného stavu sledovania a vyhľadávanie riešenia pre monitorovanie
prepravy nebezpečných vecí v SR.
2. Spracovať potreby chemického priemyslu, logistického a dopravného sektoru pri sledovaní
a identifikácii nebezpečného nákladu.
3. Podieľať sa na koordinácii prác s chemickými spoločnosťami, dopravcami, prepravcami
a partnermi projektu.

4. Spracovať výstupy k uvedenej problematike - cca 20 strán, slovenská a anglická verzia, 20
výtlačkov a CD nosičov,
5. Zapojiť sa v rámci zákazky do výmeny informácií minimálne na 1 regionálnom stretnutí
a minimálne 2 medzinárodných stretnutiach projektu ChemLog T&T v roku 2012. Pre
každé zasadnutie pripraviť prezentáciu v rozsahu dohodnutom so zadávateľom.
6. Podľa aktuálnych potrieb zadávateľa spracovať preklad 30 strán materiálov, súvisiacich s
riešenou problematikou z angličtiny do slovenčiny, hlavne v oblasti pilotného projektu.
7. Všetky písomné výstupy budú označené logami projektu, operačného programu podľa
pravidiel EÚ rovnako ako aj ostatné výstupy pre odbornú aj laickú verejnosť.
8. Spracovať návrhy záznamov z oponentských jednaní a poskytnúť ich objednávateľovi.

III. Termín plnenia:
1. Predpokladá sa uzatvorenie ZoD na dobu určitú od podpisu zmluvy do 30.9. 2012.
2. Splnenie úlohy je do 31.11. 2012

IV. Cena zákazky:
1. Maximálna cena s DPH je 3.200 €.
2. Čiastka plne zodpovedá očakávanému rozsahu, náročnosti vykonávaných prác a rozpočtu
projektu, ktorý predpokladá úhradu nákladov na spracovanie zákazky.
3. Kalkulácia ponukovej ceny s priamou väzbou na plnenie predmetu plnenia zákazky (bod I)
a spôsob jeho spracovania bude súčasťou ponuky a po odsúhlasení podkladom pre
fakturáciu.
4. Navrhovaná cena bude uvedená v nasledovnom členení: cena bez DPH, DPH, a celková
ponuková cena.

V. Platobné podmienky:
1. Práce budú predávané priebežne na základe odovzdávacieho protokolu.
2. Konečné prevzatie prác prebehne na oponentúrach, ktoré sa budú konať minimálne raz za 2
mesiace.
3. Platby prebehnú v nadväznosti na výsledky oponentúr na základe faktúr vystavených
zadávateľom v termíne do 15. 12. 2012 (splatnosť 1 mesiac)
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VI. Kritéria pre hodnotenie ponúk:
1. Základným hodnotiacim kritériom
výhodnosť ponuky.

pre zadanie verejnej zákazky je

ekonomická

2. Čiastkové kritéria pre hodnotenie:
a) Výška ponúknutej ceny – váha 50 %
b) Celková úroveň a kvalita predloženej ponuky, vrátane organizácie a metodiky prác –
váha 20 %
c) Odbornosť a referencie v požadovanej oblasti – váha 30 %
VII. Spôsob hodnotenia čiastkových kritérií:
1. Zostavenie celkového poradia
Celkové poradie ponúk bude zostavené na základe uvedeného spôsobu hodnotenia:
a) Body získané za plnenie jednotlivých čiastkových kritérií budú vynásobené váhou
jednotlivých čiastkových kritérií, a tak bude každému čiastkovému kritériu
redukovaná bodová hodnota kritéria pre každú ponuku.
b) Súčet redukovaných bodových hodnôt zo všetkých čiastkových kritérií určí
výslednú bodovú hodnotu ponuky.
c) Celkové poradie ponúk je dané absolútnou hodnotou bodovej hodnoty ponuky tak,
že najvýhodnejšia je ponuka s najvyšším súčtom bodov.
2. Spôsob hodnotenia čiastkových kritérií:
a) Výška ponúkanej ceny
váha 50 %
V tomto kritériu sa hodnotí len absolútna výška ponúkanej ceny vrátane DPH.
Každá hodnotená ponuka získa takú hodnotu, ktorá vznikne z pomeru hodnoty
najnižšej ponúkanej ceny k hodnotenej ponuke, vynásobenej 100.
b) Celková úroveň a kvalita predloženej ponuky, vrátane transparentnej štruktúry
ponúkanej ceny, organizácie a metodiky práce
váha 20 %
V tomto kritériu hodnotiteľ zostaví poradie ponúk od najvhodnejšej k najmenej
vhodnej a priradí najvhodnejšej ponuke 100 %. Každej nasledujúcej priradí také
bodové hodnotenie, ktoré vyjadruje mieru splnenia tohto čiastkového kritéria vo
vzťahu k najvhodnejšej ponuke.
c) Odbornosť a referencie v požadovanej oblasti
váha 30 %
V tomto kritériu hodnotiteľ zostaví poradie ponúk od najvhodnejšej k najmenej
vhodnej a priradí najvhodnejšej ponuke 100 %. Každej nasledujúcej priradí také
bodové hodnotenie, ktoré vyjadruje mieru splnenia tohto čiastkového kritéria vo
vzťahu k najvhodnejšej ponuke.
Úplnosť ponuky z pohľadu plnenia predmetu zákazky.
VII. Kvalifikačné požiadavky:
Zhotoviteľ ich doloží nasledovne:
1. Skúsenosti pracovníkov, ktorí sa na zákazke budú podieľať, v odbore logistika,
multimodálna doprava, RFID a satelitné technológie identifikácie, preprava nebezpečných
látok, bezpečnosť prepravy. Súčasťou ponuky budú profesijné životopisy pracovníkov,
podieľajúcich sa na zákazke.
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2. Skúsenosti s prepravou chemických látok a prípravou štúdii v tejto oblasti.
3. Skúsenosti so spracovaním koncepčných materiálov v oblasti dopravy, hlavne
multimodálnej a železničnej. Priložiť referencie.
Pre financovanie zo zdrojov EÚ musí mať zhotoviteľ oprávnenia na uvedené činnosti,
vyrovnané záväzky voči zdravotným a sociálnej poisťovni, nesmie byť v konkurznom konaní
a v exekúcii.
V prípade, keď po podaní ponuky nastanú zmeny, ktoré sa týkajú preukazovanej kvalifikácie,
je Vašou povinnosťou nás o nich písomne informovať do 14 dní od ich vzniku.
VIII. Termín podania ponúk:
Ponuka bude predložená najneskôr do 25. 9. 2012 do 12.hodiny do sídla ZCHFP SR,
Hattalova 12 , 831 03 Bratislava 3 osobne alebo poštou. Pokiaľ bude ponuka zaslaná poštou,
budú zahrnuté len ponuky, doručené objednávateľom do vyššie uvedeného termínu.
VII. Požiadavky na úpravu ponuky:
1. Ponuka bude predložená písomne v 2 vyhotoveniach a elektronicky.
2. Ponuka bude zviazaná bez možnosti vkladania alebo výberu listov. Listy budú očíslované.
3. V úvode ponuky bude uvedený jej obsah.
4. Návrh Zmluvy o dielo ZoD bude nedeliteľnou súčasťou ponuky.
5. ZoD bude obsahovať informáciu, že projekt je financovaný z ERDF, a preto musí všetka
dokumentácia vrátane faktúr obsahovať názov a logo projektu.
VIII. Kritéria vyhodnotenia pre výber dodávateľa:
1. Základným hodnotiacim kritériom pre zadanie verejnej zákazky je ekonomická
výhodnosť ponuky.
2. Kritéria pre hodnotenie:
a) celková úroveň a kvalita ponuky, vrátane organizácie a metodiky prác – 40 %
b) odborné predpoklady na spracovanie štúdie realizovateľnosti – 20 %
c) Výška ponúkanej ceny – váha 40 %

IX. Spôsob hodnotenia ponúk:
1. Body získané za plnenie jednotlivých kritérií budú násobené váhou jednotlivých kritérií,
a tak bude každému čiastkovému kritériu vypočítaná redukovaná bodová hodnota kritéria
pre každú ponuku.
Súčet redukovaných bodových hodnôt zo všetkých čiastkových kritérií určí výslednú
bodovú hodnotu ponuky.
Celkové poradie ponúk je dané celkovou bodovou hodnotou ponúk tak, že najvýhodnejšia
ponuka je tá, ktorá získa najvyšší počet bodov.
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2. Spôsob hodnotenia čiastkových kritérií:
a) Celková úroveň a kvalita predloženej ponuky vrátane transparentnej štruktúry
ponúkanej ceny, organizácia a metodika prác – váha 40 %
V tomto kritériu hodnotiteľ určí poradie ponúk od najvhodnejšej po najmenej vhodnú
a priradí najvhodnejšej ponuke 100 bodov a každej nasledujúcej ponuke priradí také
bodové ohodnotenie, ktoré vyjadruje mieru splnenia tohto čiastkového kritéria vo
vzťahu k najvhodnejšej ponuke.
b) Referencie z oblasti chemickej logistiky a skúsenosti z oblasti kombinovanej dopravy –
váha 20%
c) Výška ponukovej ceny – váha 40 %
V tomto kritériu sa hodnotí len absolútna výška ceny vrátane DPH. Každá hodnotená
ponuka získa bodovú hodnotu, ktorá vznikne násobkom 100 a pomeru hodnoty
najnižšej cenovej ponuky (táto obdrží 100 bodov) k hodnotenej ponuke.
X. Adresa na podávanie ponúk:
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, Hattalova 12 , 831 03 Bratislava 3
Obálku označte v ľavom hornom rohu nápisom „ Neotvárať – verejná zákazka - ChemLog.
XI. Možnosť konzultácie:
Otázky záujemcov k predloženiu ponúk budú zodpovedané na stretnutí predkladateľov
ponúk, ktoré sa bude konať dňa 25. septembra 2012 o 9.00 hod. v sídle ZCHFP SR.
Informácie poskytne aj koordinátor projektu Ing. Jaroslav Čermák na tel. 031 775 2328 resp.
jcermak@duslo.sk.
Ponuka bola odoslaná 4 spoločnostiam a zverejnená na stránke www.zchfp.sk/Projekt
ChemLog
Vyhodnotenie ponúk bude do 28. septembra 2012.
Ďakujem za Vaše úsilie pri spracovaní ponúk.
S pozdravom

Ing. Silvia Surová
generálna sekretárka ZCHFP SR

5

