Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Číslo : 15/2013/Ka
Názov zákazky : Interaktívne tabule
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Rožňava
Sídlo:
Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
IČO:
00328 758
Telefón:
058/7773 256
Fax:
058/7773 201
Kontaktná osoba: Mária Kardošová
e-mail:
maria.kardosova@roznava.sk
2. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Materská škola Ul. E. Rótha č.4, 048 01 Rožňava,
Materská škola Ul. Krátka č.28, 048 01 Rožňava,
Materská škola Ul. Kyjevská č. 14, 048 01 Rožňava,
Materská škola Ul. Štítnická č. 2, 048 01 Rožňava.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Interaktívna tabuľa s uhlopriečkou 178 cm, magneticky a popisovateľný povrch
dotykovej tabule špeciálne pre materské školy s možnosťou písania stierateľnými fixami
a pripínanie magnetiek. Ovládanie prstom i perom, animačný softvér pre MŠ druhá generácia.(Možnosťou doplnenia LCD projektora s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou).
Slovník spoločného obstarávania:
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantné riešenie:
Nepripúšťa sa.
7. Podmienky účasti uchádzačov:
7.1 Osobné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti:
a) Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, podľa opisu predmetu
zákazky - výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra.
Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z.
(potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov - fotokópie).
b) uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami určenými verejným
obstarávateľom,
c) uchádzač predloží Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov
predložených v cenovej ponuke,
d) uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie
je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

7.2 Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
a) Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo porovnateľného
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce roky 2010, 2011, 2012
(v závislosti od nadobudnutia oprávnenia na vykonávanie predmetnej činnosti ).
8. Obsah cenovej ponuky:
• Identifikačné údaje uchádzača kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo
telefónu, číslo faxu,
• Návrh na plnenie kritéria bod 15 (Príloha č.1)
• Doklady a dokumenty podľa bodu č. 7
9. Splnenie podmienok účasti :
Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia
dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou .

požadovaných

10. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
do 20 dní od doručenia objednávky.
11. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.
12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
a) dňa 03.06.2013 do 10.00 h.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, v prípade
osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského úradu
v Rožňave. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený
d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje :
•
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1,
•
adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“!
•
označenie – heslo súťaže „Interaktívne tabule“.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.
13. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie
súťažné podklady sa preto neposkytujú.
14. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr,
30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Predpokladaná hodnota: 5 667,00 Eur bez DPH.
15. Kritérium na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena vrátane DPH .
16. Lehota viazanosti ponúk:
Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.06.2013
17. Ďalšie podmienky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk, ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného
obstarávateľa.

Príloha č.1
Cenová ponuka

P.č.

Názov tovaru

Počet
ks

4

3.

Interaktívna tabuľa s magnetickým
popisovateľným povrchom 70“/178cm
Konzola
na
upevnenie
zdvih
manuálny
Montáž

4.

Doprava

1

1.
2.

Jednot.
cena
bez
DPH
v EUR

4
4

Cena spolu:

Predmet zákazky pozostáva :
- interaktívna tabuľa 70"/178cm pomer strán 4:3
tabuľa s magnetickým a popisovateľným povrchom
technická špecifikácie tabule
Technológia IR (Infrared)
Nástroje písania Pero alebo Prst
Rozlíšenie 4096*4096
Rýchlosť kurzora 125 bodov/sekundu
Prepojenie USB
Rozlíšenie 16:10
Rozmer projekčnej plochy 1201x901mm
Rozsah dotykovej plochy 1321x993mm
Celkový rozmer 1490x1161x50mm
Operačný systém Win2000/2003/XP/Vista/Win7 32bit alebo 64bit
Rýchle klávesy na troch stranách (vpravo, vľavo, dole)
Pen Tray Inteligentný Pen Tray s krytom
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