Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na realizáciu aktivity:
Zariadenie a vybavenie
Zákazka je rozdelená na štyri časti:
1. časť zákazky : Výpočtová technika
2. časť zákazky : Software
3. časť zákazky : Interiérové vybavenie
4. časť zákazky : Komunikačná infraštruktúra
v rámci projektu „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ“
Operačný program:
Prioritná os:
Opatrenie:
Kód výzvy:

Regionálny operačný program
1 Infraštruktúra vzdelávania
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
ROP–1.1–2014/01

1. Identifikácia:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Obec (mesto)
Ulica
PSČ

Obec Prenčov
00 320 943
Prenčov
Prenčov 300
969 73

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Mgr. Alena Ciglanová,
starostka obce

Telefón, fax:
045 / 672 62 44
E-mail:
prencov@prencov.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Druh zákazky:
zákazka na dodanie tovaru
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia aktivity:
Zariadenie a vybavenie
v rámci projektu „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ“
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3.1 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na štyri časti. Uchádzači predkladajú
cenovú ponuku a návrh zmluvy o dielo pre každú časť samostatne v rámci jednej
ponuky.
1. časť zákazky :
2. časť zákazky :
3. časť zákazky :
4. časť zákazky :

Výpočtová technika
Software
Interiérové vybavenie
Komunikačná infraštruktúra

Ponuky môžu byť predložené na jednu časť, dve časti, tri časti resp. všetky štyri časti
podľa možností, odborných kapacít, výberu a rozhodnutia záujemcu/uchádzača.
4. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
4.1 1. časť zákazky :
30213300-8

Výpočtová technika

38652120-7

4.2 2. časť zákazky :

39162000-5

Software

48190000-6

4.3 3. časť zákazky :
38653400-1

Interiérové vybavenie

39100000-3

4.4 4. časť zákazky :

39122000-3

39160000-1

Komunikačná infraštruktúra

72260000-5

5. Opis predmetu zákazky:
Zariadenie a vybavenie
5.1 1. časť zákazky :

Výpočtová technika

15 ks Komplet PC set Spire
14 ks Hlasovacie zariadenie Response Card LT - 1x vysielač
1 ks Dataprojektor
5.2 2. časť zákazky :

Software

15 ks Hybridné jazykové laboratórium
5.3 3. časť zákazky :
1 ks
1 ks

Interiérové vybavenie

Stropný držiak k dataprojektoru
Projekčné plátno
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8 ks
1 ks
1 ks
1 ks
30 ks
30 ks
2 ks
2 ks
20 ks
2 ks
1 ks
21 ks
4 ks
4 ks
3 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
10 ks
40 ks

Lavica pre jazykovú učebňu
Skriňa žalúziová
Katedra pre jazykovú učebňu
Skriňa kombinovaná
Školský stôl
Školská lavica
Katedra
Učiteľská stolička
Skrinka
Pylónová tabuľa
Pracovný stôl
Stolička
Stôl lichobežníkový
Skriňa
Stôl pracovný
Nadstavba stolová
Kontajner
Stôl pracovný konferenčný
Skriňa šatňová
Stôl do jedálne
Stolička k stolu do jedálne

5.4 4. časť zákazky :
1 komplet

Komunikačná infraštruktúra

Služby spojené s realizáciou a inštaláciou hyb. jaz. laboratória

6. Popis a rozpis požadovaných služieb predmetu zákazky
6.1 1. časť zákazky :

Výpočtová technika

15 ks Komplet PC set Spire

PC - OS W 7, resp. W8 SK verzia, min. 3 GB DDR3 ram,
min. 500 GB HDD, procesor Intel Core i3, integrovaná
grafická a zvuková karta, CD/DVD mechanika, USB port
2.0 a 3.0, LAN, WiFi, čítačka kariet, klávesnica, optická
myš, monitor - min. ulhopriečka 18,5", rozlíšenie min.
1366 x 768

14 ks Hlasovacie zariadenie
Response Card LT - 1x vysielač

rádiofrekvenčná technológia, možnosť vytvoriť otázky
cez PowerPoint, dosah 60 m od prijímača, 6 tlačítok

1 ks Dataprojektor
Ethernet, kontrast 10 000:1, HDMI, LCD, rozlíšenie XGA,
1.2-násobné optické priblíženie, USB, sieťová projekcia,
príslušenstvo - taška, PC kábel, elektrický kábel, DO

6.2 2. časť zákazky :

Software
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15 ks Hybridné jazykové
laboratórium

6.3 3. časť zákazky :

študentská jednotka - audiokomunikácie, USB
pripojenie, výstup pre pripojenie slúchadiel;
ovládací sw učiteľa - všetky PC sú ovládané z
učiteľského PC; slúchadlá so študentskou jenotkou s mikrofónom, určené na dlhodobé používanie,
možnosť nastaviť hlasitosť priamo na slúchadlách;
jazyk anglický - pre 1. stupeň ZŠ

Interiérové vybavenie

1 ks Stropný držiak k
dataprojektoru
1 ks Projekčné plátno

použiteľný pre vyššie špecifikovaný dadaprojektor
min. rozmer 180x180 cm, biele, elektrické, DO

8 ks Lavica pre jazykovú učebňu

dvojmiestna, polica, 760x1200x600 mm

1 ks Skriňa žalúziová

pre AV techniku, zámok, 760x850x600 mm

1 ks Katedra pre jazykovú učebňu
1 ks Skriňa kombinovaná

dosková podnož, 760x1200x600 mm

30 ks Školský stôl

rastúci, 1-miestny, odkladací košík, farebné nohy,
farebné prevedenie : 6 ks červená, 6 ks modrá, 6
ks oranžová, 12 ks zelená

30 ks Školská stolička

uzamykacia, 5 ukladacích úrovní, 1800x800x422
mm so zámkom

rastúca, k školskému stolu, farebné prevedenie : 6
ks červená, 6 ks modrá, 6 ks oranžová, 12 ks zelená

2 ks Katedra

farebné prevedenie: zelená

2 ks Učiteľská stolička
2 ks Skrinka

ku katedre, čalúnená, zelená
5 policová, zatváracia, 195x80x40 cm, farebné
prevedenie : 1 ks oranžová, 1 ks zelená

2 ks Skrinka

polootvorená, 195x80x40 cm, farebné prevedenie
: 1 ks oranžová, 1 ks zelená

2 ks Skrinka
2 ks Skrinka

policová, kombimovaná, 195x80x40, farebné
prevedenie : 1 ks oranžová, 1 ks zelená
policová, 2 dvere, 122x80x40, farebné prevedenie
: 1 ks oranžová, 1 ks zelená

2 ks Skrinka

polootvorená, 122x80x40cm, farebné prevedenie :
1 ks oranžová, 1 ks zelená

2 ks Skrinka

polovičné dvierka, 85x80x40 cm, farebné
prevedenie : 1 ks oranžová, 1 ks zelená
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2 ks Skrinka

polovičné dvierka, 159x80x40 cm, farebné
prevedenie : 1 ks oranžová, 1 ks zelená
keramická, 200 x 120 cm
drevený, podnož, 76x120x60cm

2 ks Pylónová tabuľa
1 ks Stôl pracovný
1 ks Stolička
4 ks Stôl

kancelárska, modrá, k pracovnému stolu

12 ks Stolička

k lichobežníkovému stolu, farebné prevedenie : 6
ks červená, 6 ks modrá

1 ks Skrinka

90x104x45 cm

1 ks Skriňa

pol. otv., úzka, 159x40x40 cm

1 ks Skriňa
2 ks Stôl pracovný

pol. dv., 4, úzka, 159x40x40 cm
kovová podnož,76x160x70 cm

2 ks Nadstavba stolová

160 cm k pracovnému stolu

2 ks Kontajner

3-zásuvkový, koliska, 60x43x52 cm

2 ks Stolička

kancelárska, ergonomická, nastaviteľná

2 ks Skrinka

pol. dvierka, 85x80x40 cm

1 ks Skrinka

pol. otv., 85x80x40 cm

1 ks Skrinka
1 ks Stôl pracovný
4 ks Stolička

pol. otv., 195x80x40 cm
drevená podnož, 76x160x70 cm, konferenčný
konferenčná, čalúnená, čierna, ku konferenčnému
stolu
kovová, šatňová, 2-dielna, 174x60x50 cm

lichobežníkový 120x52 cm, farebné prevedenie : 2
ks červená, 2 ks modrá

1 ks Skriňa
10 ks Stôl
40 ks Stolička

do jedálne, chrómové nohy,72x80x80 cm

1 ks Skrinka
2 ks Skriňa

ku stolu do jedálne, chróm, koženka, farebné
prevedenie hnedá
pol.dv., 2 dv., 159x80x40 cm
police + vešiak, 195x80x40 cm

2 ks Stolička

konferenčná, modrý poťah

1 ks Stôl pracovný

prevený, kov. podnož, 76x120x70 cm

6.4 4. časť zákazky :

Komunikačná infraštruktúra

Služby spojené s realizáciou a
inštaláciou hyb. jaz. laboratória

osadenie a inštalácia učiteľskej a žiackej jednotky, LAN
sieť - kábel, koncovky, lišty, práca, switch, pripojenie
PC do LAN siete, nadstavenie siete a firewall, školenie
na obsluhu techniky
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7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

19.902,10 €

7.1
7.2
7.3
7.4

6 447,93 € (7737,51 € s DPH)
2 311,60 € (2773,92 € s DPH)
10 411,74 € (12494,09 € s DPH)
730,83 € (877,00 € s DPH)

1. časť zákazky :
2. časť zákazky :
3. časť zákazky :
4. časť zákazky :

Výpočtová technika
Software
Interiérové vybavenie
Komunikačná infraštruktúra

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou cenou.
8. Doplňujúce informácie
Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu
zákazky najneskôr do 05. 02. 2015 do 10.00 hod. elektronickou poštou zasielanou na
e-mailovú adresu prencov@prencov.sk. Následne mu budú odoslané doplňujúce
informácie elektronickou poštou.
9. trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie poskytovania služby:
Predpokladané obdobie do 31. 12. 2015
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude financovať v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku v rámci projektu „Rekonštrukcia a zníženie energetickej
náročnosti budovy ZŠ s MŠ“, Operačný program: Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania,
Kód výzvy: ROP-1.1-2014/01
Úhrada za dodaný tovar vykonaná na základe plánovanej zmluvy na dodanie
tovaru medzi obcou Prenčov a dodávateľom tovaru a jej následnej fakturácie po
dodaní tovaru.

11. Miesto dodania tovaru:
Obec Prenčov, Základná škola s materskou školou, č. 203, 969 73 Prenčov
12. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží:
 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu,
IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail)
 Cenovú ponuku v EUR, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie
celého predmetu zákazky uvedené v bode 3 Výzvy, pričom navrhovaná cena
bude uvedená v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH
- sadzba DHP a jej výška
- navrhovaná cena vrátane DPH
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(Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej
súčasťou je aj DPH. Súčasne na to v ponuke upozorní.)
Cenová ponuka musí mať formu položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy na dodanie tovaru.
Cena musí zohľadňovať všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním tovaru.
Cenovú ponuku požadujeme dodať aj v elektronickej verzii vo formáte MSExcel s funkciou ROUN na 2 des. miesta, nakoľko dokumentácia sa zasiela
na kontrolu Riadiacemu orgánu.
Uchádzač musí uviesť, či je, resp. nie je platiteľom DPH. Uvedenú skutočnosť
dokladuje čestným vyhlásením
Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov
a údajov uvedených v ponuke
Kópia výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského oprávnenia alebo
výpisu zo živnostenského registra, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ponuky, resp. výtlačok prostredníctvom internetu.
Podpísaný návrh zmluvy na dodanie tovaru. Návrh zmluvy je záväzný a nie je
možné ju bez súhlasu obstarávateľa dopĺňať, resp. akýmkoľvek spôsobom
modifikovať.

Ak uchádzač predloží cenovú ponuku pre viac ako jednu časť predmetu zákazky,
každá musí obsahovať vyššie uvedené náležitosti.
13. Kritérium a spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov
Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie všetkých
podmienok účasti v bode 12 Výzvy, pre každú časť zákazky.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
14.11 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: celková cena v EUR s DPH za
obstaranie predmetu zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa
14.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk: úspešným uchádzačom sa stane uchádzač,
ktorý predloží najnižšiu celkovú cenovú ponuku v EUR s DPH na obstaranie predmetu
zákazky, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa.
15. Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr do 16. 02. 2015 do 10.00 hod.
Uchádzač môže predložiť na každú časť predmetu zákazky iba jednu ponuku
buď samostatne, sám za seba, alebo ako jeden z členov skupiny. V takomto prípade
musí uchádzač na obale ponuky uviesť akej skupiny je členom. Fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá vo svojom mene predloží ponuku, nemôže súčasne predložiť
ďalšiu ponuku ako člen skupiny.
Ponuku je potrebné doručiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk v uzavretom
obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s výrazným označením:
SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ! , číselné a slovné označenie časti predmetu zákazky, na
ktoré je ponuka predložená - 1. časť zákazky : Výpočtová technika alebo 2. časť
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zákazky : Software alebo 3. časť zákazky : Interiérové vybavenie alebo 4. časť
zákazky : Komunikačná infraštruktúra
Ponuka môže byť predložená aj na všetky časti predmetu zákazky, čo musí byť
označené na vonkajšom obale ponuky.
Každá časť predmetu zákazky musí byť vložená v samostatnej nepriehľadnej obálke,
uzatvorenej a zabezpečenej proti nežiadúcemu poškodeniu, resp. otvoreniu
a označená požadovanými údajmi.
Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:
Názov:
Obec Prenčov
Sídlo:
Obec (mesto)
Prenčov
Ulica
Prenčov 300
PSČ
969 73
Miestnosť:
podateľňa Obecného úradu
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vystaví písomné
potvrdenie jej prijatia s uvedením dátumu a času prijatia.
V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou alebo kuriérom musí
byť doručená v stanovenom čase, pričom sa do úvahy neberie dátum jej odoslania.
16. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 16. 02. 2015 do 10.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené.
17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 16. 02. 2015 o 10.30 hod.
Miesto:
Názov:
Kontaktná osoba:
Telefón:

Obecný úrad Prenčov
Obec Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
045 / 672 62 44

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31. 12. 2015.

19. Typ právneho vzťahu:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru podľa
ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
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Uzatvorené budú štyri zmluvy vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ požaduje
predloženie ponuky na každú časť zákazky osobitne.
V Prenčove, dňa 29. 01. 2015
Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
Prenčov
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