Oznámenie o zadaní zákazky - § 9 ods. 9

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO)

Výzva na predloženie ponúk:
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ

Adresa
IČO
Kontaktná/é osoba/y

Internetová adresa (URL):

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorovje
podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ.
Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok
317 703 98
PaedDr. Viola Schmidtová
Tel.: +421/033/6432022
dssazps.pezinok@centrum.sk
http://www.dssazps.sk

2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je zakúpenie Kopírovacieho stroja A3, čierno-biely
Kopírovanie: 600 dpi × 600 dpi
Tlač: 600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi × 1200 dpi (UFRll-LT)

3. Názov predmetu zákazky
Predmetom zákazky je:
Kopírovací stroj A3, čierno-biely
Kopírovanie: 600 dpi × 600 dpi
Tlač: 600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi × 1200 dpi (UFRll-LT)

4. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je:
Kopírovací stroj A3, čierno-biely
Kopírovanie: 600 dpi × 600 dpi
Tlač: 600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi × 1200 dpi (UFRll-LT)
Počet odtieňov: 256 stupňov
Rýchlosť tlače A4 - 20 str./min. (ČB), A3 – 15 str./min. (ČB)
Doba do zhotovenia 1 kópie do 6,5 s
Zväčšenie: 25 – 400 %
Duplexná tlač : štandardná
Hmotnosť papiera
Kazeta: 64 až 90 g/m2
Podávač mimo balíka: 64 až 128 g/m2
Obojstranne: 64 až 80 g/m2
Kapacita zásobníka
Kazeta 1: 250 hárkov (80 g/m2)
Rozhranie
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 port, zariadenie USB 1.0 x 1 port

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE, uchádzač predloží ponuka na celý predmet zákazky.
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
V predpokladanom objeme finančného vyjadrenia zákazky maximálne do 700,00 € bez DPH na
12 mesiacov.
7. Kódy CPV: Hlavný slovník:

300 000 00-9 Kancelárske a počítacie stroje,vybavenie a spotrebný materiál
301200 00-6 Zariadenia na fotokopírovanie
301210 00-3 Zariadenia na fotokopírovanie
301212 00-5 Zariadenia na fotokopírovanie
8. Variantné riešenie: Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
9. Použitie elektronickej aukcie: nie
10. Miesto plnenia predmetu zákazky:
Miestom plnenia je sídlo verejného obstarávateľa
11. Termín plnenia
Odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy/objednávky na dobu 1 mesiacov resp. do vyčerpania
neprekročiteľného finančného limitu s ohľadom na tú skutočnosť, ktorá nastane skôr.
12 Lehota viazanosti ponuky je stanovená do: 21.12.2015
13 Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predpokladaný obsah a rozsah predmetu
zákazky.
Celková cena dodávky musí byť stanovená ako konečná, vrátane všetkých nákladov (priame aj
nepriame náklady vrátane dopravy a likvidácie odpadu).
Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady na predmet zmluvy/objednávky a
primeraný zisk.
14. Pravidlá uplatnenia kritérií:
Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s najnižšou celkovou cenou, uvedenou v ponuke
uchádzača. V prípade rovnosti celkových cien jednotlivých uchádzačov bude úspešnou ponukou
ponuka toho uchádzača, ktorá bola doručená skôr na adresu sídla verejného obstarávateľa.
15. Lehota a miesto predkladania ponúk:
15.1. Lehota na predkladanie ponúk do 07.12.2015 do 10:00 hod. mailom na adresu:
dssazps.pezinok@centrum.sk resp. osobne, poštou alebo kuriérom na adresu sídla verejného
obstarávateľa: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok.
16. Platnosť zmluvy
Objednávka nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a platnosť dňom
zverejnenia na profile VO.
17. Príprava ponuky
17.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu,
nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
17.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej
tlačovej literatúry (prospekty a pod.) boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi
ponuku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca všetky strany ponuky očísloval a ponuku
pevne zviazal.
17.3 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným
tajomstvom podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky (ďalej len dôverné
informácie, resp. informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom), záujemca ich v ponuke viditeľne
označí. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcovi vypracovať „Zoznam všetkých informácií,
ktoré sú dôverné, resp. sú obchodným tajomstvom“ a ktoré sú v ponuke záujemcu
s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho informácie, ktoré sú
dôverné, resp. sú obchodným tajomstvom.
18. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať minimálne tieto dokumenty:
18.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu; (listinná podoba - postačuje fotokópia,
elektronicky zaslaný doklad – postačuje sken dokladu);
18.2 Cenová ponuka - Návrh uchádzača na celý predmet zákazky, predložený vo forme „Návrhu na
plnenie kritérií“ podľa prílohy č. 1 tejto výzvy(elektronicky zaslaný doklad – postačuje sken
dokladu).
18.3 Zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúce tri
roky ku dňu predkladania ponuky s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov(elektronicky zaslaný doklad – postačuje sken dokladu).
18.4. Návrh zmluvy (elektronicky zaslaný doklad – postačuje sken dokladu).
19. Spôsob predloženia ponúk
Uchádzač predloží ponuku mailom na adresu dssazps.pezinok@centrum.sk, ak uchádzač ponuku
predloží osobne, poštou alebo kuriérom, predloží ju v uzavretom nepriehľadnom obale s uvedením
názvu a sídla verejného obstarávateľat.j.: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov,
Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok.
V prípade takto predloženej ponuky je potrebné obálku označiť názvom:
„OBSTARÁVANIE – Kopírovací stroj“
20.1. Miesto dodania predmetu zákazky – adresa sídla kupujúceho
20.2. Dodávka a fakturácia
a) Faktúra
- Musí spĺňať náležitosti daňového dokladu;
- Faktúra musí byť vystavená v mene euro;
- Faktúru je potrebné doručiť na adresu sídla kupujúceho/objednávateľa
podľa bodu 1, tejto výzvy.
b) Dodací list/preberací protokol
Súčasťou faktúry musí byť samostatne doložený doklad, ktorý potvrdzuje, že došlo k dodaniu a
prebratiu stavebných prác alebo poskytnutiu služby – prevzatie potvrdzuje oprávnený zástupca
kupujúceho svojím podpisom.
c) Splatnosť faktúry – 30 dní, odo dňa doručenia druhej zmluvnej strane.
d) Záruka a uplatňovanie reklamácií
Záruka na tovary sa vyžaduje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
v rozsahu minimálne 24 mesiacov ak výrobca neposkytuje dlhšiu záruku.
V prípade uplatnenia oprávnenej reklamácie na vady vykonaných prác je predávajúci povinný
vybaviť reklamáciu v lehote nie dlhšej ako 10 dní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Predávajúci je povinný v ponuke uviesť záručné podmienky a spôsob reklamačného konania.
21. Výsledok verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v prípade, že
úspešná ponuka presiahne finančný limit pre zákazku podľa bodu 6. tejto výzvy a príslušných
ustanovení zákona.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť (napr. z dôvodu
neprijatia ani jednej ponuky, nepredloženia žiadnej ponuky a pod.) a vyhlásiť nový postup
zadávania zákazky.
Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk.
S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu na celý predmet obstarávania pri dodržaní
všetkých podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa, bude uzavretá písomná zmluva.

V Pezinku dňa 20.11.2015
PaedDr. Viola Schmidtová
riaditeľkaDSSaZPS

Príloha č.1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Cenová ponuka - návrh na plnenie kritérií

Obchodné meno uchádzača
Sídlo uchádzača
Ulica:
Miesto:
PSČ:
IČO:
IČ DPH (DIČ:
Platca DPH

Predmet

(ÁNO/NIE)

cena bez DPH

cena s DPH

Cena celkom za predmet zákazky
............................................
podpis uchádzača

