Príloha č.1 k č.p. KRHZ-NR-OOT-263/2012

VÝZVA
na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou
(podľa ustanovenia § 102 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 organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Kontaktná osoba
pre verejné obstarávanie:
e-mail:

2.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
37862961
kpt. Marián Hanák
marian.hanak@hazz.minv.sk

Predmet zákazky:

Zabezpečenie pozáručného servisu výpočtovej techniky.
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné:
Servisná činnosť - práca










Oprava počítačov – pracovných staníc
Oprava servera HW
Oprava servera SW
Oprava scannera
Oprava záložného zdroja (UPS)
Oprava monitoru
Oprava NoteBooku
Oprava tlačiarne

Komponenty:










Základná doska – Intel
Zdroj 400W ATX
Procesor – Intel CoreDuo
Čítačka pamäťových kariet – interná USB
Grafická karta 512 MB (PCI-E)
CD DVD – RW SATA
RAM pamäť (DDR3) 2GB
HDD – 250 GB SATA

3.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy nesmie prekročiť
10 000 eur - ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby. (Zákon č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

4.

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum a čas: 24.2.2012 do 10,00hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude hodnotená!

5.

Miesto predkladania ponúk:
Názov organizácie:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Sídlo organizácie:
Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
kpt. MariánHanák

Doplnenú cenovú ponuku uvedenú v prílohe č. 2 tejto výzvy je potrebné zaslať v elektronickej podobe
(preskenovanú do súboru PDF) na e-mail : marian.hanak@hazz.minv.sk

6.

Obsah cenovej ponuky:
Cenová ponuka musí obsahovať:
-

Ponukovú cenu za poskytnutú službu - Príloha č. 2 k žiadosti o predloženie CP (uchádzač predloží ponuku
na celý predmet obstarávania v elektronickej podobe (preskenovanú do súboru PDF).

-

Uchádzač je povinný doložiť doklad o oprávnení podnikať v uvedenej oblasti (v elektronickej podobe
preskenovaný do súboru PDF).
V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokladov nebude táto ponuka uchádzača hodnotená!

7.

Jazyk ponuky:
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný
preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

8.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Obstarávateľ určil na výber najvýhodnejšej ponuky tieto kritéria:
o

Cena hodinovej práce – spolu

60 %

o

Súhrnná cena komponentov

40 %

Kritérium – cena hodinovej práce vrátane DPH (60 %, koeficient 0,60 ), uchádzačom navrhovaná cena vrátane
DPH bude hodnotená nasledovným spôsobom:
Ponuka uchádzača s najnižšou cenou bude hodnotená známkou 1 a ďalšie ponuky budú hodnotené vzostupnými
známkami v závislosti od počtu súťažných ponúk. Ponuka uchádzača s najvyššou cenou bude mať najvyššiu
známku. Ponuky uchádzačov s rovnakými cenami budú hodnotené rovnakou známkou.
Kritérium – súhrnná cena ND (komponentov) (40 %, koeficient 0,40) .
Predložené ponuky budú hodnotené nasledovným spôsobom:
Ponuka uchádzača s najnižšou cenou bude hodnotená známkou 1 a ďalšie ponuky budú hodnotené vzostupnými
známkami v závislosti od počtu súťažných ponúk. Ponuka uchádzača s najvyššou cenou bude mať najvyššiu
známku. Ponuky uchádzačov s rovnakými cenami budú hodnotené rovnakou známkou.
9.

Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov v tvare jednotková cena bez DPH, DPH a cena spolu s DPH. Ak dodávateľ nie je platcom DPH, túto
skutočnosť oznámi a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Ceny uvedené v ponukách sa budú vyhodnocovať
v EUR. Platba sa uskutoční bez preddavkov a finančných záloh až po dodaní predmetných služieb.
Všetky ceny za práce sú stanovené vrátane príjazdu technika na pracovisko verejného obstarávateľa , v prípade, že
opravu nie je možné vykonať na mieste, cena zahŕňa aj prevzatie zariadenia do opravy a jeho doručenie po oprave
na pracovisko obstarávateľa.
Na hodnotenie boli vybrané najčastejšie vykonávané práce a náhradné diely. V prípade, že bude vykonaná práca,
alebo použitý diel, ktorého jednotková cena nie je v ponuke uvedená a nebola predmetom vyhodnotenia, cena
bude stanovená dohodou po zohľadnení cien na trhu.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy:
S vybraným uchádzačom bude podpísaná zmluva o pozáručnom servise výpočtovej techniky na obdobie do konca
roku 2013, alebo do vyčerpania limitu zákazky s nízkou hodnotou.
Zmluva nadobudne právoplatnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne
nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
11. Miesto a termín poskytnutia služieb:
Miestom dodania služby je pracovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre. Realizácia
opráv a údržby, bude prebiehať priebežne na základe potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa resp. do
naplnenia finančného limitu platného pre zákazku s nízkou hodnotou, t.j. do 10 000.- € bez DPH.
Vybraný uchádzač vykoná u objednávateľa servisný zásah na základe nahlásenia v pracovných dňoch do 24 hodín
v rámci pracovnej doby objednávateľa.

