OBEC RATKOVÁ, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková

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

Identifikácia obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
Názov:
Obec Ratková
Adresa:
Ratková č. 1, 982 65 Ratková
V zastúpení:
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
IČO:
00318990
Internetová adresa organizácie (URL): www.ratkova.ocu.sk
Kontaktná adresa:
Obecný úrad Ratková, Ratková č. 1, 982 65 Ratková
Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
tel.:
047/5491102
email:
obecratkova@ferdonet.sk

II. Druh zákazky:
Zákazka – tovary podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
III. Názov predmetu zákazky:
„Dodávka IKT vybavenia zdravotného strediska Ratková“
IV. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka vrátane dopravy, uskladnenia a inštalácie IKT vybavenia pre
zdravotné stredisko:
• 5 ks Počítač, min. technické požiadavky: Dvojjadrový procesor – s výkonom dávajúcim minimálne
výsledné hodnotenie PCMark score 800 podľa benchmarku PCMARK05 a min. parametrami:
pamäťou 2 GB, Pevný disk (veľkosť): 320 GB, Čítačka pamäťových kariet, Optickou mechanikou:
DVD-RW,
monitor 15´´, klávesnica, myš, vrátane softvéru a kancelárskeho balíka, Budú
umiestnené v ambulanciách pediatria, gynekológia, stomatológa, internistu a všeobecného lekára.
V. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Ratková
VI. Variantné riešenie a rozdelenie predmetu zákazky:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenia ani rozdelenie predmetu zákazky.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
VII. Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VIII.
Predpokladaná hodnota zákazky:
4 900,00 EUR bez DPH
IX. Lehota poskytovania služby:
Do 31.10.2015
X. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov (5%) a zo zdrojov NFP z Operačného
programu Zdravotníctvo (95%), formou bezhotovostného platobného styku. Preddavok na plnenie
predmetu zmluvy nebude poskytnutý. Platby a lehota splatnosti faktúr budú stanovené podľa
zmluvy o pridelení NFP.
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XI. Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
Uchádzač musí predložiť doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým
preukáže, že je oprávnený poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky:
 fotokópia výpisu zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková
organizácia – podnikateľ), alebo
 fotokópia výpisu z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba
– podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
 fotokópia iného oprávnenia, vydaného podľa osobitných predpisov.
Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť tento doklad potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky. Ak
ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne.
Ekonomické a finančné postavenie:
Nevyžaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť:
Nevyžaduje sa
Iné požiadavky verejného obstarávateľa:
 Uchádzač musí predložiť podpísaný a opečiatkovaný návrh kúpnej zmluvy služby zaslanej
verejným obstarávateľom ako prílohu výzvy na predkladanie ponúk, v ktorej doplní
identifikačné údaje poskytovateľa a cenu predmetu zákazky.
XII. Predkladanie ponúk:
do 13.02.2015, do 12:30 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku na kontaktnú adresu uvedenú v bode I. Doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených
dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v štátnom jazyku. Lehota viazanosti ponúk je do
30.06.2015.
XIII.
Otváranie ponúk:
o 13.02.2015, o 13:30 hod.
XIV.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk výberu najvhodnejšej ponuky je ponúknutá Cena celkom v EUR
(pre platcov DPH cena s DPH, pre neplatcov DPH cena celkom) za kompletný predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu Cenu celkom v EUR.
XV. Použitie eaukcie:
Nepoužije sa.
XVI.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
V Ratkovej, dňa 30.01.2015

Bc. Ján Bobrovský
starosta obce
Prílohy:
Návrh kúpnej zmluvy
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KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami
ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Kupujúci

Obec Ratková
Ratková č. 1, 982 65 Ratková
Zastúpený
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
Bankové spojenie VÚB a.s.
Číslo účtu
15321392/0200
IČO
00318990
DIČ
2021230365
IČ DPH
nie je platcom DPH
Tel
+421 47 5491102
(v ďalšom len „kupujúci“)

1.2.

Predávajúci
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Tel
(v ďalšom len „predávajúci“)
ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených
dodá pre kupujúceho vrátane dopravy, uskladnenia a inštalácie IKT vybavenie zdravotného strediska
Ratková.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa špecifikácie v prílohe 1.
2.3 Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol
predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou
činnosťou.
ČLÁNOK III.
KÚPNA CENA
3.1 Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť podľa Cenovej ponuky zo dňa ..........................,
ktorá tvorí nedielnu súčasť tejto zmluvy:
Cena bez DPH
................................... EUR
Výška DPH (..... %)
................................... EUR
Cena celkom vrátane DPH ................................... EUR
Slovom: ................................................................. EUR
3.2 Kúpnu cenu uhradí kupujúci prevodným príkazom do 30 dní od protokolárneho prevzatia tovaru.
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ČLÁNOK IV.
TERMÍNY PLNENIA
4.1 Predávajúci sa zaväzuje
............................

dodať

predmet

zmluvy

uvedený

v

čl.

1

tejto

zmluvy

do

ČLÁNOK V.
DOKLADY NUTNÉ NA PREVZATIE A UŽÍVANIE TOVARU
5.1 Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie, odskúšaný a obsluha bude zaškolená na jeho
používanie v rozsahu min 6 hodín.
ČLÁNOK VI.
OBALY A BALENIE
6.1 Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.
ČLÁNOK VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU
7.1 Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení,
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
7.2 Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho.
ČLÁNOK VIII.
OSTATNÉ UJEDNANIA
8.1 Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne
skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
8.2 Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera
opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.
8.3 Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu zmluvy
podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia
predmetu kúpy.
8.4 Kupujúci a predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a ES a zmluvy o poskytnutí NFP. Kupujúci a predávajúci je počas výkonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov
a dodržanie podmienok poskytnutia NFP.
ČLÁNOK IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ale
účinná bude až po podpísaní zmluvy o NFP. Termín začatia prác je podmienený získaním finančných
prostriedkov na strane objednávateľa.
9.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné iba so súhlasom MZSR výhradne formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
9.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v
tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a
zrozumiteľne.
9.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
V Ratkovej, dňa .........................

V ........................., dňa .........................
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Kupujúci:
Obec Ratková
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce

Predávajúci:

Prílohy zmluvy:
Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy

Položka

MJ

• 5 ks Počítač, min. technické požiadavky:
Dvojjadrový procesor – s výkonom dávajúcim
minimálne výsledné hodnotenie PCMark score
800 podľa benchmarku PCMARK05 a min.
parametrami: pamäťou 2 GB, Pevný disk
(veľkosť): 320 GB, Čítačka pamäťových kariet,
Optickou mechanikou: DVD-RW, monitor 15´´,
klávesnica, myš, vrátane softvéru a
kancelárskeho balíka, Budú umiestnené v
ambulanciách pediatria, gynekológia,
stomatológa, internistu a všeobecného lekára.

5 ks

Jednotková
cena

SPOLU:

Cena bez
DPH

DPH

Cena
celkom s
DPH

