Výzva na predloženie ponuky.

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

V Zemplínskej Teplici 11.03.2019
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) 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

„ Zabezpečenie výpočtovej techniky: Komunitné centrum v Zemplínskej Teplici “
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Zemplínska Teplica
Sídlo:

Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
IČO:

00 332 194

DIČ:

2020741294

Tel.:

056/679 62 22

Fax:

056/668 86 20

E-mail:

zemplínskateplica@zemplínskateplica.sk

Internetová stránka:

www.zemplinskateplica.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce

4.

Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia výpočtovej techniky do
komunitného centra v obci Zemplínska Teplica.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je dodanie
a inštalácia výpočtovej techniky do komunitného centra v obci Zemplínska Teplica. Podrobný
rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe tejto výzvy.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií
uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek
z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových
ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok
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konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne nahradenie
takéhoto
výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú
uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 967,53 € bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Zemplínska Teplica, do 3 týždňov od zadania
zákazky

9.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy

10. Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov
a z dotačných prostriedkov vrámci projektu OPLZ-PO6-SC613-2016-2
11. Lehota na predloženie ponuky: 21.03.2019 do 12:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je
Cena za celý predmet zákazky – cena celkom s DPH.
Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena na základe prílohy č. 1 za predmet
zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena
s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. Ako úspešný bude
vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka musí obsahovať návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť uvedená ako cena
celkom za daný predmet zákazky s DPH na základe prílohy č. 1 a uvádza sa v Eurách.
Ceny musia byť v mene EURO. Platca DPH uvedie cenu bez DPH, aj vrátane DPH
-

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, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa
určených kritérií)
c)

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb
napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží
ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

15. Otváranie ponúk: 21.3.2019 o 14:00 hod.
16. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude bez účasti uchádzačov
17. Lehota viazanosti ponúk: 31.08.2019
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie cenových ponúk nebudú
predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej zákazky,
a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa.
- Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, verejný
obstarávateľ ich odosielateľom nevráti a ich obsah a informácie budú použité výlučne len na
výber zmluvného partnera. Cenové ponuky ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije bez
súhlasu predkladateľa.
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- Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania nie je vzhľadom na
jej finančný limit definovaný a upravený v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko
v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
- Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená
v slovenskom jazyku.
- Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť
predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu
predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené
v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka.
- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční písomne
prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.
- Projekt bude realizovaný so štátnou finančnou podporou SR.
- Verejný obstarávateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo znížiť rozsah plnenia zákazky
a zhotoviteľ nemá nárok na žiadne finančné náhrady ani kompenzácie ani zmluvné pokuty
z dôvodu zníženia rozsahu zákazky.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu plnenia zákazky.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatku finančných prostriedkov odstúpiť
od zmluvy.
- Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými
osobami.
- Prílohy: položkový rozpočet – príloha č. 1

S úctou,

..........................................................
Mgr. Jozefína Uhaľová
Prílohy:
Položkový rozpočet
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Príloha č. 1
Položkový rozpočet

Č.p.

1

2

3

4

Názov položky
PC zostava
Min. parametre:
- Procesor dosahujúci skóre
3500 bodov v programe
PassMark CPU Mark, pamäť
min. 1600 MHz DDR3,
kapacita operačnej pamäte
RAM 4GB, kapacita úložného
priestoru na pevnom disku
min.0,5 TB HDD 7200
ot./min., výstup min. 6 USB,
operačný systém, optická
mechanika DVD ROM,
videovýstup HDMI, siežové
zrohranie LAN min. 1GB,
- monitor uhlopriečka 23,6“ jas
250 cd/m, miera kontrastu
3000:1, povrch obrazovky:
matná, videovstup HDMI, DVI,
VGA,
- klávesnica Sk
- optická myš
Multifunkčné zariadenie
Minimálne parametra
- Laser čiernobiela, A4
- Obojstranná tlač
- Kopírovanie/scanovanie
- USB+LAN
- Mesačná zaťažiteľnosť 2000
- Rýchlosť tlače 20str./min.
- Kapacita papiera min. 150
listov
Rádio s CD prehrávačom
- Kazetový magnetofón
- CD mechanika
- Podpora CD-R/RW
- Výkon RMS
- Podpora MP3 a WMA
- USB vstup
- Tuner
- Rádio pásmo FM
- Nabíjanie s batérií a zo siete
DVD prehrávač
Formát súborov:
Audio:mp3,wma
Obraz: JPEG
Video: avi, divx, mpeg, mpg
Prehrávanie statických
obrázkov:

M.J.

Množ.

ks

2

ks

1

ks

1

ks

1

Jednotková
cena
(bez DPH)

Celková
cena
(bez DPH)

DPH

Celková
cena
(s DPH)
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5

Formát kompresie:JPEG
Prehrávanie videa:
Formát kompresie:DivX Ultra,
MPEG1, MPEG2
Optické médiá prehrávania: DC
CDDA, CD-R/CD-RW, DVD,
DVD+R/+RW, DVE-R/-RW, disk
s fotografiami, SVCD, VCD
Prehrávanie zvuku:
Zvuk Dolby Digital, MP3,
PCM,WMA
Spotreba energie cca 10 W
Televízor
- LED TV
- Uhlopriečka 106 cm
- FullHD 1920x1080
- DVB-T/C,2x HDMI,1xUSB,
USB nahrávanie, Scart, CI,
SCART, repro 20 W
- Energetická trieda A++

6

Doprava

7

Inštalácia

ks

1

SPOLU

Všetky ceny musia byť v mene EURO. Neplatca DPH nevyplní predposledný a
posledný stĺpec tabuľky a zároveň uvedie že nie je platcom DPH. Uchádzač je povinný
oceniť všetky položky. V prípade, ak v cenovej ponuke nebudú ocenené všetky položky,
cenová ponuka nebude posudzovaná.
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