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:
Vybudovanie objektu pre potreby multifunkčného KC s maximálnymi nárokmi
na prevádzku – Vybavenie
Výpočtová technika, Telekomunikačná technika, Komunikačná infraštruktúra,
Softwér
v rámci projektu „Vybudovanie multifunkčného komunitného centra v obci
Prenčov“
Operačný program
Prioritná os:
Opatrenie:
Kód výzvy:
ITMS kód Projektu:

Regionálny operačný program
2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately
ROP-2.1b-2012/01
22120120173

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:
Vybudovanie objektu pre potreby multifunkčného KC s maximálnymi nárokmi
na prevádzku – Vybavenie

Výpočtová technika, Telekomunikačná technika, Komunikačná infraštruktúra,
Softwér
v rámci projektu „Vybudovanie multifunkčného komunitného centra v obci
Prenčov“
4. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
32571000-6
30213300-8
Doplňujúce:
48761000-0
31156000-4
39162200-7

48624000-8
32352000-5
30141200-1

32540000-0
32581000-9
30232100-5

5. Opis predmetu zákazky:
Výpočtová technika:
KT PC zostava All in One, Kalkulačka vedecká, Digitálny kopírovací stroj
Telekomunikačná technika:
Rozvádzač dátový RACK, záložný zdroj UPS, anténa MW so stožiarom vonkajšia,
WiFi router, Interaktívna tabuľa
Komunikačná infraštruktúra:
Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením;
rúrka FXP 25; otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením; ukončenie vodičov v
krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2; krabica KU 68-1901; zásuvka
domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P; M-Zásuvka
22082.71/4 B dvojzasuvka; signálny a oznamovací kábel STP CAT6; revízie;
podružený materiál 6%; podiel pridružených výkonov 6%; kábel oznamovací medený
Datové káble FTP 4x2x0,52; kábel oznamovací medený Datové káble FTP 4x2x0,52
patch 0,5m; M-Zásuvka 2xRJ45
Softwér:
Microsoft Office, Antivírus
6. Popis a rozpis požadovaných služieb predmetu zákazky
Výpočtová technika:
8 ks
KT PC zostava All in One, min. parametre: HDD 1000 GB, 4 GB DDR3,
multimediálna klávesnica s myšou, OS
2 ks
KT PC zostava All in One, min. parametre: HDD 1500GB, 8 GB DDR3,
Multimediálna klávesnica s myšou, OS
1 ks Kalkulačka vedecká
1 ks
Digitálny kopírovací stroj, min. parametre: kopírka, tlač, skener, čb,
Telekomunikačná technika:
1 ks Rozvádzač dátový RACK
1 ks
Záložný zdroj UPS
1 ks Anténa MW so stožiarom vonkajšia

1 ks WiFi router
1 ks Interaktívna tabuľa
Komunikačná infraštruktúra:
95 m
Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním
a začistením
95 m Rúrka FXP 25
18 ks Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením
18 ks Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
18 ks Krabica KU 68-1901
1 ks
Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia, vyhot. 2P
1 ks
M-Zásuvka 22082.71/4 B dvojzasuvka
150 m Signálny a oznamovací kábel STP CAT6
16 hod. Revízie
1%
Podružený materiál 6%
1%
Podiel pridružených výkonov 6%
195 m Kábel oznamovací medený Datové káble FTP 4x2x0,52
20 ks Kábel oznamovací medený Datové káble FTP 4x2x0,52 patch 0,5m
18 ks M-Zásuvka 2xRJ45
Softwér:
1 ks Microsoft Office Professional 2010 Slovak DVD (na 2 PC)
8 ks Microsoft Office 2010 Slovak DVD
10 ks Antivírus, licencia na 2 roky

7. Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH:
Výpočtová technika:
Telekomunikačná technika:
Komunikačná infraštruktúra:
Softwér:

14.220,00 €

7.720,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00

8. Doplňujúce informácie
Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu
zákazky najneskôr do 17. 02. 2014 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 od uzatvorenia zmluvy: 12 mesiacov
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 č. Z 2212012017301 v rámci projektu
„Vybudovanie multifunkčného komunitného centra v obci Prenčov“, Operačný program
Regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Kód výzvy: ROP-2.1b-2012/01,
ITMS kód projektu 22120120173, uzatvorenou s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
Úhrada za dodaný tovar vykonaná na základe plánovanej zmluvy na dodanie
tovaru medzi obcou Prenčov a dodávateľom tovaru.

11. Miesto dodania tovaru:
Obec Prenčov, Obecný úrad č. 300, 969 73 Prenčov
12. Podmienky účasti:
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu,
IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail)
 Kópiu výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského oprávnenia alebo
výpisu zo živnostenského registra, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ponuky.
 Cenovú ponuku v EUR, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie
celého predmetu zákazky uvedené v bode 3 Výzvy.
 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.
 Elektronickú verziu cenovej ponuky vo formáte .xls s použitím funkcie ROUND
na 2 des. miesta
13. Kritérium a spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov
Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie všetkých
podmienok účasti v bode 12 Výzvy.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
14.11 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: celková cena v EUR s DPH za
obstaranie celého 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 celého
predmetu zákazky, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa.

15. Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr do 19. 02. 2014 do 12.00 hod.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena a sídla uchádzača s výrazným značením : KC - SÚŤAŽ,
NEOTVÁRAŤ!
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 písomne potvrdí jej
prevzatie. Potvrdenie o prevzatí príjemca potvrdí na doklad vystavený príjemcom v 2
originálnych vyhotovenia, kde tento bude obsahovať názov a sídlo uchádzača, názov
a sídlo verejného obstarávateľa a názov zákazky.
V prípade doručenia ponuky poštovou zásielkou alebo kuriérom musí byť táto
doručená v stanovenom čase pričom sa do úvahy neberie dátum jej odoslanie.
16. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 19. 02. 2014 do 12.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené.
17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 19. 02. 2014 o 13.00 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 20. 02. 2015.
19. Typ zmluvy:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru podľa
ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenie na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
V Prenčove, dňa 07. 02. 2014
Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
Prenčov

