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KYBERNETES, s.r.o. 
Omská   14 

Košice 040 01 

                                                                                                     V Košiciach, dňa 21.12.2009 

 

Firma KYBERNETES s.r.o. bola založená začiatkom roku 2007 a radí sa medzi malé podnikateľské 

subjekty. Úmyslom založenia spoločnosti bolo vytváranie a nasadzovanie najnovších metód 
a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a komunikačných 

technológií do jednotlivých odvetví priemyslu v tuzemsku, ale aj zahraničí. Od začiatku pôsobenia na 
trhu spoločnosť úzko spolupracuje s akademickými a vedeckými inštitúciami, participuje 

v laboratórnych podmienkach pri vývoji nových metód v oblasti moderných riadiacich algoritmov.  
V poslednom období je spoločnosť aktívna v sofistikovaných oblastiach kybernetiky, umelej 

inteligencie, robotiky a meracej automatizačnej techniky. 

 

Spoločnosť KYBERNETES s.r.o. na základe uchádzania sa finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít 
v podnikoch s kódom výzvy KaHR-13DM-0901 pre projekt „Priemyselný výskum 

a experimentálny vývoj v spoločnosti KYBERNETES, s.r.o.“, ktorého kontraktačným orgánom 

je MH SR a sprostredkovateľským orgánom SIEA, realizuje výzvu na podávanie návrhov na 
uzatvorenie  zmluvy  k dodávke experimentálneho vývoja novej  inteligentnej regulačnej technológie 
pre optimalizáciu riadiacich procesov, ktorého presné konštrukčné a vývojové podklady vzídu zo štúdie 
technickej uskutočniteľnosti a priemyselného výskumu danej technológie. Predmetom obstarávanej 

zákazky je vývoj - výroba novej riadiacej a regulačnej technológie. 

  
 

Dovoľujeme si preto osloviť všetky podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti výskum, o predloženie 
návrhov (ponuky na dodanie) na uzatvorenie zmluvy vyššie uvedeného predmetu zákazky dodania 

predmetu štúdie technickej uskutočniteľnosti a priemyselného výskumu. Špecifikácia požadovaného 
obsahu dodávky sa nachádza v podmienkach súťaže (súťažných podkladoch).   

 

 
Veríme, že sa vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný 

predmet obstarávania v súlade s výzvou a súťažnými podmienkami. 
 

 

 
S úctou a pozdravom.   

  
 

 

 
            

                ........................................................ 
    Ing. Ján Liguš, PhD.   

         konateľ spoločnosti  

             KYBERNETES s.r.o.                                          
 

 

                             
 

 
 



 Projekt: „Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v 
 spoločnosti KYBERNETES s.r.o.“ 

 
  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
  

  Obchodná verejná súťaž                                             Košice, december 2009                                                        2/4 
  

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Výzva na podávanie návrhov pre uzavretie zmluvy 
podľa Obchodného zákonníka č.513/91 ZB oddielu 3 a §281 až §288   

 
ODDIEL I.   – VYHLASOVATEĽ                                     

 

I.1 Identifikácia vyhlasovateľa: 
Názov organizácie:   KYBERNETES s.r.o. 

IČO:                       36 734 519 

DIČ:                       2022317297  
Sídlo organizácie:     Omská 14, Košice 040 01   

Web:                     www.kybernetes.sk  
 

Kontaktná osoba:    

 pre predmet súťaže - Ing. Ján Liguš, PhD. – konateľ spoločnosti     

  
  email: kybernetes@kybernetes.sk,    Telefón/fax: +421/55/625 68 15    Mobil: +421/905/622 376       

 
    

I.2 Druh hlavnej činnosti:   

     I.2.1 Hlavný predmet činnosti:      Výroba elektrických strojov a prístrojov 

 
 

ODDIEL II – PREDMET POŽADOVANÉHO ZÁVÄZKU     

 

II.1 Názov zákazky:   Experimentálny vývoj  inteligentnej regulačnej technológie pre optimalizáciu  
riadiacich procesov  

II.2 Stručný opis dodávky: Predmetom obstarávanej zákazky je výroba prototypu – funkčného 
modelu novej inteligentnej riadiacej a regulačnej technológie za účelom zefektívnenia procesu 

spracovania regulácie a riadenia v jednotlivých odvetviach priemyslu. Pripravovaná aplikácia má 

svojim charakterom byť po jej realizácii a skúšobnom nekomerčnom prevádzkovaní pripravená na 
komerčný predaj súčasným a budúcim klientom spoločnosti KYBERNETES, ako aj inžinierskym 

spoločnostiam, ktoré pre svojich klientov „hľadajú“ priamy produkt - prístroj riadenia systémov 
výroby. Podrobná špecifikácia zákazky a skladba požadovaných výstupov sa nachádza 

v súťažných podmienkach. 

II.3   Rozdelenie zákazky na časti:                       NIE 

II.4   Ponuka musí byť predložená na:                  VŠETKY ČASTI       

II.5   Možnosť predloženia variantných riešení:  NIE                              

II.6   Množstvo  alebo  rozsah  zákazky:              viď  bod  II.2  Stručný opis dodávky a   

v súťažných podmienkach 

II.9  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:    do 9  mesiacov  od  nadobudnutia  účinnosti 
zmluvy podpísanej s dodávateľom 

a poskytnutia podkladov k danej technológii, 
ako primárneho výstupu prezentovaného 

projektového zámeru výskumu a vývoja.            

 

ODDIEL III.  PRÁVNE, EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE        

 

III.1   Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.1  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný 
z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovaný vyhlasovateľom – KYBERNETES, 

http://www.kybernetes.sk/
mailto:kybernetes@kybernetes.sk
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s.r.o. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť a doplniť podmienky súťaže alebo 

súťaž zrušiť a zmenu alebo zrušenie uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 

III.1.2 Uchádzač predloží vo svojej ponuke zmluvu- odberateľsko-dodávateľskú zmluvu s odkladacou 
podmienkou účinnosti zmluvy do podpisu zmluvy vyhlasovateľa súťaže s poskytovateľom 

podporných zdrojov z EÚ. Návrh zmluvy je súčasťou podmienok súťaže a bude zaslaná 

uchádzačovi pri vyžiadaní spolu s podmienkami súťaže.  

III.2 Podmienky účasti v súťaži:   

III.2.1 predloženie dokladu o oprávnení podnikať nie starší, ako tri mesiace  (originál alebo overená 
kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov a predloženie 

ostatných dokladov presne definovaných v súťažných podmienkach.  

III.3 Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 

III.3.1       Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky:  

3.1.1 predloží referenčný zoznam pre vyhlasovateľa súťaže s uvedením príkladov realizácie 
obdobných plnení v ostatných 3 rokoch(realizácia a dodanie predmetu rovnakého, 

alebo podobného charakteru iným klientom),  
III.3.2 Splnenie podmienok v bode III.3.1 - uchádzač preukáže referenčný zoznam obsahujúci 

úspešne splnené zmluvy, v ktorom uvedie: 

3.2.1    Názov alebo obchodné meno odberateľa, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania,  
3.2.2    Identifikáciu zákazky – názov zákazky a jej hlavný predmet, 

 
III.3.3  Ponuka účastníka súťaže, ktorý nesplní podmienky účasti nebude vyhodnocovaná 

 
III.4 Ďalšie podmienky účasti:  Vyžadujú sa            

 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov  uvedených 

v ponuke, 

 4x návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, v ktorom zohľadní časti  B.3 Obchodné podmienky 
dodania, B.1 Opis predmetu  a  B.2 Spôsob určenia ceny.  Návrh zmluvy bude v elektronickej 

forme zasielaný spolu s podmienkami súťaže. Vyhlasovateľ trvá na obsahu a štruktúre zmluvy, 
pričom ako súčasť výzvy zverejňuje požadovaný text zmluvy, ostatné návrhy v zmluve sa musia 

riadiť podľa podmienok súťaže. 

 sumarizačný list (príloha 1 zmluvy) musí obsahovať elektronickú verziu (vo formáte MS 

Excel) podrobného rozpočtu dodávky. Podrobný rozpočet je členený v prípade stavebných prác 

a služieb s tým súvisiacich až na úroveň položiek  výkazu výmer, v prípade dodávok tovarov a 
služieb na položky zodpovedajúce detailnosti výkazu výmer. 

 vyhlásenie uchádzača, že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie 

konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii.  

 vyhlásenie, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované 

daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

 vyhlásenie, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované 
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,   

 vyhlásenie, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované 

nedoplatky poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok na 
poistenie v nezamestnanosti ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Predložené vyhlásenia 

musia byť aktuálne a musí sa ním preukazovať skutočný stav.   

 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými vyhlasovateľom. 

 vyhlásenie, že uchádzač nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej 

situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla, 

 
III.5 Miesto dodania predmetu plnenia zmluvy:  

                                                                                 KYBERNETES s.r.o., Omská 14, 040 01 Košice 
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IV. POSTUPY         

 
IV.1  Kritériá na hodnotenie ponúk:  pri splnení podmienok účasti v súťaži a požadovaných kritérií 

na technickú spôsobilosť  - Cena zákazky                           

IV.2. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:  splnenie podľa bodu 

III.2, III.3, III.4, kritéria hodnotenia ponuky a splnenie základných odborných požiadaviek na 

dodávanú službu podľa súťažných podmienok.                                                                                         

IV.3 Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: Súťažné podmienky si uchádzač môže 

písomne, alebo osobne vyžiadať na adrese:  

KYBERNETES s.r.o. , Omská 14, 040 01 Košice          

Ing. Ján Liguš, PhD.    
         email:    kybernetes@kybernetes.sk  

         Telefón/fax: +421/55/625 68 15     

         Mobil: +421/905/622 376       
 

        IV.3.1  Súťažné podmienky sa budú vydávať: v pracovných dňoch od 21.12.2009 do 04.01.2010   
v pracovnom čase od: 9:00  do: 15:30. Spôsob prevzatia súťažných podkladov - 

osobné prevzatie, zaslanie emailom alebo poštou na základe vyžiadania 

        IV.3.2    Úhrada za súťažné podklady:    NIE  
 

IV.4   Lehota na predkladanie ponúk:  dňa 08.01.2010  hodina: 12:00  
        IV.4.1   Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

IV.5  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: KYBERNETES s.r.o., Omská 14, 040 01 Košice   
        doručenie ponúk osobne, kuriérom alebo poštou do lehoty podľa bodu IV.4   

IV.6  Otváranie obálok s ponukami:  dňa 08.01.2010 hodina: 13:00.                                        

Otváranie obálok ponukami sa riadi podľa súťažných podkladov.     
 

Oznámenie o (ne)/prijatí návrhu: písomne do 5 dní od vyhodnotenia predložených návrhov 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy(zmluvy s odkladacou 

povinnosťou účinnosti) a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude 

oznámené, že neuspeli.  
 

mailto:kybernetes@kybernetes.sk

