VÝZVA
Podprahová zákazka
(Tovar)
podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru:
„Výpočtová technika s príslušenstvom“
1.

Identifikácia verejneného obstarávateľa
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Panská 26
813 64 Bratislava
Štatutárny zástupca: prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. riaditeľ
IČO: 00167088
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia
Tel.: 0-0421-2-54431761
Adresa hlavnej stránky ver.obstarávateľa (URL): http://www.juls.savba.sk
Verejný obstarávateľ § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o ZVO.
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi: Dana Drgoňová, odb. spôsobilá osoba pre
verejné obstarávanie
E:mail: dana.drgonova@savba.sk
Tel.: 0-0421-2-52926322 kl.112
Fax: 0-0421-0-52931612

2.

Predmet zákazky
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky s príslušenstvom.
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je výber dodávateľa výpočtovej techniky s príslušenstvom.
Zákazka pozostáva z dodania tovarov: stolných počítačov, monitorov, serverov,
multifunkčného zariadenia, monochromatickej tlačiarne, farebnej tlačiarne
a súvisiacich služieb (napr. servis, inštalácia, zaškolenie).
Predpokladané množstvo: Stolný počítač 5 ks, monitor 5 ks, server1(tower) 2 ks,
server2 (tower alebo rack) 1 ks, multifunkčné zariadenie 2 ks, monochromatická
(čiernobiela tlačiareň) 1 ks, farebná tlačiareň 1 ks.
Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30000000-9
Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 30232110-8, 30232130-4, 30237410-6, 30237460-1, 50300000-8,
30231310-3, 30213300-8, 30214000-2.
3.
Typ zmluvy
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb.v znení neskorších predpisov a § 45 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.
z.
Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia prác: 14 dní (od uzatvorenia zmluvy).
4.

Miesto dodania tovaru: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, Bratislava

5.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19 900,00 EUR.

6.

Možnosť predloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.
Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady si môže záujemca vyžiadať na adrese:
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Dana Drgoňová
E:mail: dana.drgonova@savba.sk
0-0421-2-52926322 kl.112
Fax: 0-0421-0-52931612
Súťažné podklady sa budú vydávať:
V pracovných dňoch do 30.5.2013
V pracovnom čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Spôsob prevzatia:
osobné prevzatie na základe písomnej žiadosti,
zaslané poštovou zásielkou na základe písomnej žiadosti
Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: do 12.6.2013 do 12.00 hod.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1. a 8. V prípade osobného
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku pani Drgoňovej, I. poschodie, kancelária č. 41,
v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

7.
8.

Tel.:

10.

Otváranie ponúk:
sa uskutoční 12.6.2013 o 13,00 hod. na adrese THS ÚSV SAV, Klemensova 19,
Bratislava, v zasadacej miestnosti na V. poschodí.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponú: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť
zástupcovia uchádzača alebo môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho
zastupovanie. Štatutárny orgán uchádzača alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

11.

Podmienky financovania:
predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, formou
bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby. Splatnosť faktúr je 21 dní od
ich doručenia verejnému obstarávateľovi.

12.
.

Podmienky účasti uchádzačov:
1.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti uvedenú v § 26 ods. 1, písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní.
Splnenie tejto podmienky preukáže predložením originálneho dokladu alebo jeho
overenej kópie podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – dokladom
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:
2.
Doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní môže
uchádzač nahradiť predložením platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu
podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie tejto podmienky účasti uchádzač
predkladá osobitne za každého člena skupiny.
3.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenia v zmysle § 27 zákona o verejnom obstarávaní.
Nepožaduje sa.
4.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti v zmysle § 28 až 30 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú
alebo odbornú spôsobilosť na vykonanie prác a preukáže ju
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

Predložením zoznamu dodávok tovaru podobného resp. porovnateľného charakteru
a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky ( 2010, 2011 a 2012)
doplneným potvrdeniami o uspokojivej dodávke tovaru s uvedením cien, miest a lehôt
dodania a odberateľov, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
c)
d)

Uchádzač vo svojom vyhlásení uvedie objektívnu nemožnosť predloženia
dôkazu – potvrdení odberateľov.
Predložený zoznam uskutočnených dodávok musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je

možné informácie overiť (č. tel.; email),
- sídlo objednávateľa,
- názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.
e) Uchádzač musí preukázať že za posledné tri roky uskutočnil minimálne štyri úspešné
zrealizované zmluvy, uskutočnené v období požadovaných rokov (2010, 2011 a 2012)
s predmetom zmluvy rovnakým, alebo porovnateľným ako je predmet zákazky v súhrnej
hodnote 40 000,00 Eur bez DPH.
f) V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie
tejto meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň
v príslušnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia
predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej
mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase
predloženia ponuky, musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými
a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
5. § 28 ods. 1 písm. c) ZVO údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých,
ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú
k uchádzačovi alebo záujemcovi.
13.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritérium č. 1 Cena s DPH v EUR
14.
Uplynutie lehoty viazanosti: 30.8.2013.
15.
Ďalšie informácie
Súťažné podklady si záujemcovia vyžiadajú písomnou žiadosťou, doručenou na adresu: THS
ÚSV SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj
žiadosť o súťažné podklady e-mailom na adrese:dana.drgonova@savba.sk, ale súčasne ju
záujemca doručí poštou. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné uviesť:
názov súťaže alebo identifikáciu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, identifikačné
údaje žiadateľa/záujemcu (celý názov a adresu sídla), v prípade inej poštovej doručovacej
adresy ako je sídlo žiadateľa/záujemcu musí obsahovať aj túto adresu a musí byť podpísaná
žiadateľom.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení a jednej
elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte pdf ako text v jednom súbore, kde bude
nahraná kompletná ponuka uchádzača, tak, aby obsah CD/DVD nosiči bol identický
s ponukou uchádzača predloženou v listinnej podobe, (t.j. elektronicky okopírovanýchskenovaných dokladov preukazujúcich podmienky účasti uchádzačov.
Dana Drgoňová
reg.č. G-0228-061-2001

