VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
_________________________________________________________________
Podprahová zákazka
(tovary)
podľa § 99 vo väzbe na § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

dodanie tovaru (IKT) pre realizáciu projektu:
KVALITNOU VEREJNOU SPRÁVOU K VYŠŠEJ KVALITE ŢIVOTA.
Druh zákazky:

Tovary

I. Názov, adresa a kontaktné miesto osoby podľa § 7 zákona o VO (ďalej len „obstarávateľ“)

Úradný názov: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske zdruţenie
Poštová adresa: Námestie A. Dubčeka 300

IČO: 42100208
PSČ: 072 22

Mesto/obec: Strážske
Kontaktné miesto: Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Frena

Telefón/fax:
+421566442250,
+421566477275

E-mail: masdusa@interdum.sk;
Internetová adresa obstarávateľa (URL): www.dusa.sk;
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v bode I. tejto výzvy.

II. Opis
II.1. Názov zákazky podľa obstarávateľa: Dodanie tovaru – IKT pre realizáciu projektu:

Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite ţivota
II.2. Druh zákazky a miesto dodania tovaru: Podprahová zákazka – s výzvou na predkladanie ponúk
Tovary
Kategória sluţby číslo:
Hlavné miesto poskytovania sluţieb:
Strážske
II.3. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – IKT v množstve a:
- 30 ks notebookov vr. OEM verzie kancelárskeho balíka vr. príslušenstva
- 1 ks Softvér MS Office Project Profesional
- 1 ks Dataprojektor
- 1 ks Elektronická interaktívna tabuľa s príslušenstvom
Podrobný opis a špecifikácia jednotlivých tovarov je zadefinovaná v súťažných podkladoch.
II.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Hlavný predmet

30200000-1- počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30213000 – 5 – osobné počítače
30237200 – 1 – príslušenstvo k počítačom

38652120- 7 – videoprojektory
72268000- 1 – dodávky softvéru
Doplňujúce
predmety
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Doplnkový slovník (ak je
uplatniteľný)

II.5. Moţnosť predloţenia ponuky na jednotlivé časti (rozdelenie predmetu zákazky): Nie.
Obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
II.6. Povoľuje sa predloţenie variantných riešení: Nie
II.7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
III. Administratívne informácie
III.1. Podmienky na získanie súťaţných podkladov
Poskytovanie súťažných podkladov (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou na
predkladanie ponúk)
Lehota na doručenie ţiadosti o poskytnutie súťaţných podkladov
Dátum 04.08.2010 (dd/mm/rrrr)
Čas: 12:00 hod.
Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovnom čase od 8.30 hod. do 12.00 hod.
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej poštou, emailom
alebo osobne v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 9.00 do 12.00 h. na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy.
V prípade vyžiadania súťažných podkladov telefonicky resp. faxom alebo ich kombináciou, je záujemca povinný do
dvoch dní zaslať na adresu kontaktného miesta, uvedeného v bode I. tejto výzvy písomnú žiadosť poštou.
Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa.
III.2. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum 06.09.2010 (dd/mm/rrrr)
Čas: 10.00 hod
Ponuky musia byť doručené na adresu - kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy.
III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do 31.12.2010 (dd/mm/rrrr)
III.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum 07.09.2010 (dd/mm/rrrr)
Čas: 16:00 hod.
Miesto:
MAS DUŠA
Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Stráţske , miestnosť č.: prízemie , zasadacia miestnosť
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač,
ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť
sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
IV. Podmienky účasti
IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa právneho postavenia – osobného postavenia uchádzačov:
Uchádzač predloží podľa § 99 ods. 1 písm b).
– je oprávnený dodávať tovar
Preukáže dokladom o oprávnení .
Uchádzač môže nahradiť uvedené doklady potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak je zapísaný v
zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo
v krajine sídla uchádzača.
IV.2. Ekonomické a finančné postavenie
Neuplatňuje sa
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Neuplatňuje sa
V. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie sluţieb
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb
zodpovedných za poskytnutie služby ?
VI. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
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nie

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu
zákazky, uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy, vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH.
VII. Podmienky týkajúce sa zmluvy
VII.1. Trvanie v mesiacoch: do 1 mesiaca od uzavretia zmluvy – kúpnej
VII.2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva na dodanie tovaru – podľa Obchodného zákonníka
VII.3. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov obstarávateľa, zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, kód výzvy DOP – SIA-2009/4.1.3/01.Hlavné podmienky
financovania a platobné dojednania sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch .
VIII. Doplňujúce informácie
VIII.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: áno
Ak áno, uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy: Operačný program: Zamestnanosť a sociálna
inklúzia
VIII.2. Ďalšie informácie:
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk a v
súťažných podkladoch,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Zverejnené na internetovej stránke osoby podľa § 7 zákona o VO: dňa 29.07.2010 www.dusa.sk
V Strážskom, dňa 29.7.2010

Mgr. Ján Frena
....................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu
(osoby podľa § 7)
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