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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)

zákazka na dodanie tovarov
„Nákup výpočtovej techniky”

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa pre styk s uchádzačmi:
Bc. Peter Paulík;
Telefón: 045/678 71 99; 045/678 71 36
Fax: 045/6787155
Elektronická pošta: peter.paulik@ziar.sk

2.

Predmet zákazky: „Nákup výpočtovej techniky”

3.

Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný slovník (CPV): 30213000-5

4.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky a jednotlivých komponentov podľa špecifikácie
predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ požaduje originálne a
značkové počítače od jedného výrobcu, so zárukou min. 24 mesiacov. Verejný obstarávateľ si pri
neprekročení predpokladanej hodnoty zákazky vyhradzuje právo upraviť predpokladané množstvo
v zmysle špecifikácie predmetu zákazky podľa vlastných potrieb, pričom maximálne množstvo je dané
vyčerpaním sumy 20.000,00 Eur bez DPH.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby výrobca počítačovej techniky bol na trhu minimálne 30 rokov.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 20.000,00 Eur bez DPH

6.

Miesto a termín ukončenia predmetu zákazky:
6.1 Miesto dodania: Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
6.2 Termín dodania: 31.12. 2016 alebo do vyčerpania sumy 20.000,00 Eur bez DPH podľa toho,
ktorá udalosť nastane skôr.

7.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Predmet zákazky nie je možné predkladať na jednotlivé časti.

8.

Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať vo variantných riešeniach.

9.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa Úhrada za plnenie
predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia zálohy alebo
preddavku, a to na základe jednotlivých faktúr. Jednotlivé faktúry zaplnenie predmetu zákazky
poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi, vždy po skončení kalendárneho mesiaca, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
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10.

Podmienky účasti záujemcov:
Osobné postavenie:
Podľa § 26 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní uchádzač na splnenie podmienok účasti predloží fotokópiu dokladu o oprávnení, ktorým
preukáže, že je oprávnený dodať tovar a uskutočniť službu, ktoré sú predmetom zákazky.

11.

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Záujemca v prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne predloží ponuku v uzatvorenom obale
označenom „Nákup výpočtovej techniky ”– NEOTVÁRAŤ.
a) lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 13.02.2015, čas: do 15.30 hod
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, osobne na tej iste adrese alebo
e- mailom na adresu: peter.paulik@ziar.sk
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €

12.

Spôsob stanovenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady
spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna
a vyjadrená v € za celý predmet zákazky.
Uchádzač navrhované ceny uvedie v zložení
navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH
sadzba DPH v % s vyčíslenou hodnotou DPH v €
navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH
v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( § 3
ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

13.

Požiadavky na obsah ponuky:
a) Doklady požadované v bode 10 tejto výzvy
b) Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
Návrh na plnenie kritérií musí byť spracovaný ocenením celého predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač určil presnú cenu predmetu zákazky vyplnením Návrhu na
plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Neakceptuje sa dodanie letáku, všeobecnej alebo
inej alternatívnej ponuky, z ktorej bude jednoznačne vyplývať celková cena predmetu zákazky
v požadovanom rozsahu.
V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty uvedenej v bode 5 tejto výzvy verejný obstarávateľ
nebude cenové ponuky uchádzačov akceptovať a súťaž zruší..

14.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( § 3 ods.
3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) Cenovú ponuku uchádzača
s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.

15.

V prípade, že uchádzač, ktorý predložil ponuku
Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:
Plnenie bude zabezpečené na základe samostatných objednávok podľa potrieb verejného
obstarávateľa.

16.

Zábezpeka ponúk:
Nepožaduje sa.

17.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.
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Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
31.12.2016

19. Ďalšie informácie:
19.1 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 11 písm. a) tejto výzvu
nebudú vyhodnocované v rámci zadávanie predmetu zákazky a budú záujemcom vrátené neotvorené.
19.2 Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, ich obsah
a informácie budú použité výlučne len na výber zmluvného partnera.
19.3 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaná
v zákone o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, postupuje podľa §
9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19.4 Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v slovenskom jazyku.
19.5 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá
uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov uchádzača predložených
v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
19.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 16 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určuje, že komunikácia
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční písomne
prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.
V Žiari nad Hronom, dňa 09.02.2015
Ing. Juraj Miškovič
prednosta

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
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Počítač + software
Parameter:

Minimálne požadované parametre:

CPU:

počet jadier 2, 3MB cache, frekvencia 3,4 GHz, TDP min 54W, memory
types DDR3-1333/1600

Pamäť:
Pevný disk:
Optická mechanika:
Grafický adaptér:
Zvukový adaptér:
Sieťový adaptér:
Vstupné zariadenia:
Predné
porty:

4 GB DDR3 min. 1333 MHz, rozšíriteľná min. na 8GB, min. 2 pamäťové
sloty
250 GB 7200 SATA HDD
DVD-RW
integrovaný so zdieľanou pamäťou
integrovaný, stereo vstup, stereo výstup
integrovaný s rýchlosťami 10/100/1000 Mbps fullduplex
plnohodnotná SK klávesnica , optická myš s kolieskom

vstupno-výstupné 1 x USB 2.0,

Zadné vstupno-výstupné porty:
Rozširujúce sloty:
Bezpečnosť:
Zdroj:

Operačný systém:

Kancelársky software:

Cena celkom bez DPH
DPH 20%
Cena celkom s DPH

4 USB 2.0, RJ-45, DVI-I alebo VGA , stereo výstup
PCIe x1 slots, PCIe x16 slot
možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu
min. 300W
predinštalovaný OEM 64-bitový operačný systém v slovenskej lokalizácii
s podporou domény(Windows Server Enterprise 2008 R2 vo firemnej
sieti), podpora práce s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť
pravidelnej aktualizácie bežnými užívateľmi
kancelársky balík podporovaný min. v prostredí MS Windows 7 PRO,
možnosť vkladať pri tvorbe prezentácií súbory MP4/MOV s kódovaním
H.264 a zvuk s kódovaním AAC bez nutnosti inštalácie kodekov tretích
strán, poštový klient musí mať možnosť plánovať schôdzky a takisto
zadávať si úlohy. Podpora plnohodnotnej práce so súbormi typu xlsx,
docx, pptx a takisto možnosť nastaviť ich ako predvolené pri ukladaní
súborov v jednotlivých aplikáciách kanc.balíka. 100% kompatibilita s
kanc. balíkmi MS OFFICE 2007-2013 používanými zamestnancami MsU, z
dôvodu zabezpečenia bezproblémovej kontinuálnej práce medzi
oddeleniami.
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komponenty
minimálne požadované parametre

množst
vo v ks

pevný disk SATA III, 7200ot, 1TB

30

Grafická karta, 1GB DDR3 (1600MHz), PCIe x16, Pasívne chladenie

10

Počítačový zdroj 400W, ATX2.3, aktívne PFC, 120mm ventilátor

12

farebná laserová tlačiareň min. špecifikácie: rýchlosť čiernobielej i
farebnej tlače 14 str./min., výstup prvej strany 19 sekúnd, najlepšia
kvalita výtlačku 600x600 dpi, maximálne pracovné vyťaženie 30 000
strán/mesiac, odporúčaný objem strán 1500/mesiac, podpora PCL 5 a PCL
6, zabudovaný sieťový port Ethernet 10/100, podpora ovládačov pre Win
8/7, vstupný zásobník na 150 listov, podpora médií A5, A4; podporované
hmotnosti médií 60 - 220 g/m2
čiernobiela laserová tlačiareň min.špecifikácie: rýchlosť tlače 25 str./min.,
výstup prvej strany 8 sekúnd, najlepšia kvalita výtlačku 1200x1200 dpi,
maximálne vyťaženie 8 000 strán/mesiac, odporúčaný mesačný objem
2000 strán, podpora PCL 5/6, PS; zabudovaný sieťový port Ethernet
10/100;, podpora ovládačov výrobcu pre Win 8.1, vstupný zásobník na
250 listov, výstupný zásobník na 150 listov, podpora médií A5, A4,
podporované hmostnosti médií 60-160 g/m2

2

5

drôtová klávesnica, rozhranie USB, vodeodolná proti poliatiu kávou či
inou tekutinou, čierne vyhotovenie

20

optická myš s USB pripojením, 3 tlačidlá, scrolovacie koliesko, rozlíšenie
800 dpi, čierna farba

20

Cena celkom bez DPH
DPH 20%
Cena celkom s DPH

***

JC v € s
DPH

Cena
celkom v
€ s DPH
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Vypracoval: Peter Paulík, dňa 09.02.2015
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