OBECNÝ ÚRAD

VEĽKÉ ÚĽANY

Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
Kontakt : 031/7878108

Výzva na predloženie ponuky
Obec Veľké Úľany, 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:

„Komunitné centrum Veľké Úľany - Nákup vybavenia IKT“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Veľké Úľany
Sídlo:
Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
Štatutárny zástupca:
Ing. František Gőgh, DBA – starosta obce
IČO:
00306282
DIČ:
2021006768
Tel.:
+421317878199
Fax:
+421317878192
E-mail:
obecnyurad@velkeulany.sk
Internetová stránka:
www.ulany.sk
Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Tel.:
+421903933043
E-mail:
prednosta@velkeulany.sk
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Mgr. Zuzana Metzner, MBA

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž vybavenia IKT (výpočtová a telekomunikačná technika)
v mieste určenia v rámci projektu s názvom: ,,Komunitné centrum – Obec Veľké Úľany“.
CPV kód: 30213000-5

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Kúpna zmluva

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
1) PC zostava
Minimálne parametre:
− procesor dosahujúce skóre v programe PassMark CPU Mark - 3500 bodov
− Pamäť 8Gb minimalne 1600 MHz DDR4
− Kapacita úložného priestoru na pevnom disku SSD240Gb
− Operačný systém Windows 10 Pro,

−
−
−
−

Výstup min. 5 USB,
Klávesnica,
Myš
Monitor min. 23,6“

2) Multifunkčné zariadenie
Minimálne parametre: laser čiernobiela, A4, kopírovanie/scanovanie, USB+LAN,mesačná
zaťažiteľnosť 2000, rýchlosť tlače 20 str./minúta)
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný
obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením.
7.

Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: Veľké Úľany, ul. Komenského č. 526.

8.

Lehoty na dokončenie predmetu zákazky: do 3 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy

9.

Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku „Operačný program
Ľudské zdroje“ a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ na
plnenie predmetu zmluvy neposkytne zálohy. Cena bude objednávateľom uhradená po dodaní
celého predmetu zákazky. Lehota splatnosti faktúry - požaduje sa do 60 kalendárnych dní od
prijatia faktúry.

10. Ponuková cena
Ponuka má byť vypracovaná podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na dodávku, prepravu a montáž premetu
zákazky na miesto určenia.
11. Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. f) ZVO.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí
predkladať v ponuke:
•
•

doklad o oprávnení dodávať tovar podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk,
nebude jeho ponuka hodnotená.

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha č. 2)
2

Technická a odborná spôsobilosť:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty (technický list) výrobcov IKT vybavenia s
vyznačením minimálnych parametrov uvedených v bode 6 tejto výzvy. Z predložených
dokumentov musí byť jednoznačne identifikovateľné či ponúknuté zariadenia spĺňajú
minimálne kvalitatívne požiadavky.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady a dokumenty určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na
požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí u
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok účasti a
požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich
ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste
v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti,
verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve
na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa
stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa
bodu 6 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu obstarávania.
13. Pokyny na zostavenie ponuky:
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo
českom jazyku.
Minimálny obsah ponuky:
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1. Cenu
zákazky požadujeme vypracovať len podľa prílohy č.1 a presne v takom zložení.
• dokumenty uvedené v bode 11. Podmienky účasti
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
Ponuku požadujeme predložiť do lehoty na predkladanie ponúk osobne, poštou, kuriérom v
uzavretej obálke označenej heslom prieskumu: Cenová ponuka – „Nákup vybavenia IKT“Neotvárať !
na adresu: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany,
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou, celý požadovaný obsah ponuky musí byť
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej
pošty.
15. Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2020, 11:30 hod.
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16. Otváranie a hodnotenie ponúk: 28.05.2020, 13:00 hod na Obecnom úrade Veľké Úľany.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
17. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva uzavretá podľa Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve
úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s
podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží
len úspešný uchádzač.
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.09.2020
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
• V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným
obstarávateľom. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné
doklady, nebude obsahovať ponuku na celý rozsah dodávky, ponuka nebude
vyhodnocovaná.
• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly,
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ
uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a
nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
• Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov
objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas
plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov dodávku predmetu zmluvy
zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.
• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.
Vo Veľkých Úľanoch, 20.05.2020

–––––––––––––––––––––––––––––
Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce
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Príloha č. 1

NÁVRH UCHÁDZAČA
NA PLNENIE KRITÉRIÍ A CENOVÁ TABUĽKA
Predmet zákazky: Komunitné centrum Veľké Úľany - Nákup vybavenia IKT
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
P.
č.

1.

Názov položky/ tovaru

PC zostava

M.j

Množ
stvo

ks

2,00

ks

1,00

Cena za M.j.
bez DPH

Cena za M.j.
s DPH

Cena spolu
bez DPH

DPH

Celková cena
s DPH

Výrobca a typ:
2.

Multifunkčné zariadenie
Výrobca a typ:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky
Cena stanovená v EUR za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade
s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné
náklady.

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.
V......................... dňa .............2020

––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko
funkcia

5

