MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov č.4, 040 01Košice
e-mail: plavarenkosice@gmail.com
www.plavarenkosice.sk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU)
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mestská krytá plaváreň (ďalej len "MKP")
Sídlo:
Protifašistických bojovníkov č.4, 040 01 Košice
IČO:
42319374
Telefón:
+421 55/ 62 22 316
Kontaktná osoba:
Ing. Vladimír Hlivák
e-mail:
plavarenkosice@gmail.com
2. Typ zmluvného vzťahu: Rámcová zmluva na dodávku tovaru.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4,
040 01 Košice

4. Názov predmetu zákazky: Dodávka výpočtovej techniky, počítačových komponentov
a príslušenstva.
5. Opis predmetu zákazky: dodávka výpočtovej techniky, počítačových komponentov
a príslušenstva.
1. Procesor: Intel® Core™ i5-4440S Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)
2. Matičná doska: Usb3, Sata3, socket FCLGA1150, zvukovka, sieťovka, grafika
3. Ram: 4GB 1333Mhz DDR3
4. HDD: 512GB 3,5“ 7200 ot, sata 3
5. Externá mechanika: DVDnapaľovačka
6. Zdroj: 600W
7. Monitor: 21,5" LG LED LCD monitor radu TV M50D alebo niečo podobné
8. Záložný zdroj : UPS 800VA s batériou 2 zásuvkami chránenými proti prepätiu
9. Switch: 8-port 10/100/1000
10.Router: 4-port 10/100 Switch
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6. Druh zákazky: tovar
7. Rozsah ponuky: zákazka sa požaduje na celý predmet na obdobie od 01.2014 do 12.2014.
8. Podmienky financovania: zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov.
9. Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000 € / rok.
10. Lehota na podpísanie zmluvy: do 07.03.2014.
11. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Dňa 28.02.2014 do 12:00 hod.
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12. Spôsob doručenia cenovej ponuky: Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto
výzvy. Na obálku uviesť: Neotvárať, výberové konanie na: "Dodávka výpočtovej techniky,
počítačových komponentov a príslušenstva".
13. Ďalšie podmienky pre predkladanie cenových ponúk:
a) ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku a v eur vrátane DPH (v prípade, že
oslovený dodávateľ nie je platca DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)
b) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy
14. Podmienky financovania: Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. Predmet
zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 14
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
16. Doklady, ak boli požadované, napr. doklad o oprávnení podnikať:
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať službu, resp. výpis z OR, ŽR.
17. Vyhodnotenie ponúk: Bude oznámené elektronicky (e-mailom).
18. Elektronická aukcia: Nie.
19. Dôvody zrušenia zadania zákazky:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa
určeným vo výzve
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Pre vypracovanie cenovej ponuky na "Dodávka
výpočtovej techniky, počítačových komponentov a príslušenstva" je možné pre získanie bližších
informácií dohodnúť si osobné stretnutie na tel. čísle: ++421 55/ 62 22 316
21. Ostatné podmienky: MKP si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie. Proti rozhodnutiu
MKP nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v
znení neskorších predpisov. Predložené ponuky budú konfrontované s porovnávacou cenou MKP
vychádzajúcou z jeho vnútorných kalkulácií. Prekročenie finančného limitu porovnávacej ceny
MKP je dôvodom na vylúčenie uchádzača z účasti vo verejnom obstarávaní.
22. Dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 17.02.2014

Vypracoval: Ing. Vlastimil Říha
zást. riaditeľa MKP
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