VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
na dodanie tovaru:
„Technika“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Nezisková organizácia IT v kurze
Sídlo:
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava - Petržalka
Štatutárny zástupca:
Tomáš Božik, konateľ
IČO:
45 736 502
Typ verejného obstarávateľa:
§8 ods.1 zákona
Kontaktná osoba:
Michaela Tóthová
Telefón:
+421 948 189 783
e-mail:
tothova@octigon.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.itvkurze.sk
2 Názov zákazky:
„Technika“
3. Výsledok verejného obstarávania:
Kúpna zmluva podľa §409 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava - Petržalka
5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom tejto zákazky je dodávka techniky pre časť 1 Kamera s príslušenstvom a časť 2 IKT
s príslušenstvom. Bližšia špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy.
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Zákazka sa delí na dve časti:
Časť 1 Kamera s príslušenstvom
Časť 2 IKT s príslušenstvom
Cenovú ponuku možno predložiť na jednu časť alebo všetky časti predmetu zákazky.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Časť 1 Kamera s príslušenstvom:
32351000-8 Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam
38654100-5 Zariadenia na mikrofilm
Časť 2 IKT s príslušenstvom:
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30213100-6 Prenosné počítače
30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie
8. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
9. Predpokladaná hodnota zákazky:

28 205,38 EUR bez DPH
10. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom zmluva nadobudne účinnosť až deň po
obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručení správy z
kontroly VO verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude verejný uchádzač informovať víťazného
uchádzača.
11. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom
do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
12. Obsah ponuky:
1. Uchádzač predloží vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy špecifikácia predmetu zákazky na jednu časť alebo
na všetky časti samostatne
2. Uchádzač predloží cenovú ponuku podľa prílohy č. 2 tejto výzvy Cenová ponuka na jednu časť alebo na
všetky časti samostatne
V prípade účasti uchádzača vo všetkých častiach verejného obstarávania sa predloženie požadovaných
dokumentov vyžaduje zvlášť na všetky časti.
13. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 14.12.2018 do 12:00 hod., e-mailom na e-mailovú adresu
tothova@octigon.sk , alebo poštou na adresu Octigon, a.s., Mlynské Nivy 49, Green Point Offices, blok H,
821 09 Bratislava.
14. Cena
1.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
1.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť
počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody
oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve
desatinné miesta.
1.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
1.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som
platcom DPH“.
15. Návrh zmluvy
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluva.
16. Podmienky financovania:
Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia. Súčasťou faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým prijímateľ
oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom.
17. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet
zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú
najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.
18. Ostatné ustanovenia
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku so záručnou dobou kratšou ako 24 mesiacov od prevzatia
predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má na
daný účel vyčlenenú, t.j. sumu 27 262,01 EUR s DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak cena ponuky uchádzača prekročí výšku
finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR,
Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby
poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Prílohou č. 1 tejto výzvy je špecifikácia predmetu zákazky.
Prílohou č. 2 tejto výzvy je vzor cenovej ponuky
V Bratislave, dňa 05.12.2018

...........................................................................
Tomáš Božik, konateľ

