Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
(Local Action Group Stará Čierna voda)
925 03 Horné Saliby, Hlavná 297, www.mas-scv.sk
IČO: 42156122, DIČ: 2022710173

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v zmysle § 102 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami uvedeného zákona si
Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru:
„Technické zariadenia pre kanceláriu MAS Stará Čierna voda“
V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.
Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na
požadovaný predmet obstarávania. S pozdravom
V Horných Salibách, dňa 31.07.2012

Ing. Pavol Dobosy
predseda MAS Stará Čierna voda

Prílohy:
Príloha č.1: Podklady k spracovaniu cenovej ponuky
Príloha č.2: Cenová ponuka (Vzor)
Príloha č.3: Návrh „Kúpnej zmluvy“

Príloha č.1

Podklady k spracovaniu cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda (ďalej len: „MAS SČv“)
Sídlo:
925 03 Horné Saliby, Hlavná 297
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Dobosy
IČO:
42156122
DIČ:
2022710173
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Kovács
Telefón:
0908-320 426
e-mail:
kovacs@dolnesaliby.sk
2. Názov služby:
„Technické zariadenia pre kanceláriu MAS Stará Čierna voda“
kód CPV: 30213100-6 Prenosné počítače, 48310000-4 Softvérový balík na vytváranie dokumentov,
48761000-0 Antivírusový softvérový balík, 38650000-6 Fotografické zariadenia, 30120000-6
Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač, 30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky,
30216110-0 Skenery na používanie s počítačom, 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly,
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim, 30213200-7 Tabletový
počítač
3. Opis služby:
Požadovaná dodávka tovaru bude pozostávať z nákupu a dodávky výpočtovej a kancelárskej
techniky. Technické zariadenia bude verejný obstarávateľ využívať v rámci svojej činnosti, tj. v
rámci realizácie projektu s názvom „Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny
Stará Čierna voda“ prostredníctvom „Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader,
opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod miestnej
akčnej skupiny“. Zoznam výpočtovej a kancelárskej techniky:
názov zariadenia
Notebook

Počítačový
monitor
Počítačová
klávesnica
Počítačová myš
Kancelársky balík
OFFICE
PROFESSIONAL
2010 SK
Antivírusový
softvérový balík
Dataprojektor

Popis – minimálne požiadavky na zariadenie

množstvo
(ks)
Pamäť RAM: min. 4GB, min. 2 GHz, pevný disk: min. 500GB, grafická 3
karta: min. 512 VRAM, mechanika: DVD, čítačka kariet, video kamera,
sieťové pripojenia: WIFI, Bluetooth, LAN, min. 2 x USB 2.0 a 1 x USB
3.0, operačný systém: min. MS Windows 7 Home Premium SK, displej
min. 15,6", príslušenstvo: taška na notebook
Uhlopriečka: min. 24 palcov LED, full HD, rozlíšenie: min. 1920 x 2
1080, zobrazovací uhol: 170° horizontálne, 160°, formát obrazu: 16:9,
čas odozvy: min. 5,0 ms, video vstupy: VGA, DVI-D
Požiadavky na systém: PC s OS Windows, bezdrôtová USB klávesnica 2
obsahuje slovenské klávesy
Bezdrôtová myš s RF frekvenciou 2.4 GHz, USB prijímač, vypínač pre 3
predlženie životnosti batérie, rozlíšenie (dpi): 1200 dpi optické 1 x AAA
batérie
Min. obsah: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 3
Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft One Note,
Microsoft Publisher, Microsoft Access
Antivírusový program pre 4 počítače + dvojročný update

1

Kompaktný projektor ideálny na využitie v menších priestoroch, 1
rozlíšenie XGA (1024 x 768), kontrast min. 2000:1, svietivosť min.

Externý HDD
Kopírovací stroj dokumentačný
skener
Kopírovací stroj podávač
dokumentov
Tabletový počítač

Digitálny
fotoaparát

WiFi router

2500 lúmenov, pomer veľkosti strán obrazu 4:3 alebo 16:9, diaľkové
ovládanie, rozhranie min. HDMI, D-SUB. Príslušenstvo: taška na
dataprojektor.
Externý harddisk pre notebook, min. 2,5", kapacita min. 750 GB, min. 1
rozhranie USB 2.0, nevyžaduje napájací zdroj, systémové požiadavky:
min.: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Vysokorýchlostný dokumentačný skener s podávačom na min. 50 1
hárkov A4, min. 15 str. (min.), univerzálne skenovanie - ADF,
pripojenie min. cez USB 2.0, systémové požiadavky: min.: Windows
XP, Windows Vista, Windows 7.
Automatický podávač originálnych dokumentov pre fotokopírovací stroj 1
Konica Minolta Bizhub 163
Procesor: min. 1.0GHz, pamäť: min. 1GB, displej: min. 10.0" HD 1
(1280*800), VGA: 16GB SSD, Komunikácia: Bluetooth, WiFi, USB
microUSB, webkamera, batéria: Lithium Ion, výdrž min. 5 hodin,
min.OS: android 2.1, príslušenstvo: dokovacia klávesnica a taška na
tabletový počítač.
Rozlíšenie min. 12,0 MP full HD, min. 30x optický zoom, rýchlosť 1
fotenia min. 7 záberov/sek., rozhranie HDMI, foto a video vo formáte
HD, JPEG, MPEG4, karty SD/SDHC, optická + elektronická
stabilizácia obrazu, LCD od 2,0" do 3,0", napájanie Li-Ion akumulátor,
USB, Video výstup, HD výstup. Príslušenstvo: taška na digitálny
fotoaparát.
WiFi router pre kancelárske použitie. Min. ADSL+ modem 4 x 10/100 1
Mbps porty bezdrôtový router s maximálnou rýchlosťou 300Mbit/sec.

Názov alebo popis tovaru ktorý sa odvoláva na konkrétneho výrobcu alebo značku môže byť
nahradený ekvivalentom uvedeného tovaru za predpokladu, že ich technické parametre sú
minimálne na takej úrovni ako uvedený tovar.
4. Miesto poskytnutia služby:
Kancelária MAS SČv.
5. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4
Leader, opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka a štátny rozpočet). Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 30 dní.
Fakturácia bude vykonaná po dodaní tovaru. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 311,17 EUR bez DPH.
7. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarania. Predložený vzor
cenovej ponuky tvorí prílohu č. 2. Ak je uchádzač platiteľom DPH túto skutočnosť uvedie v
ponuke. Uchádzač je povinný predložiť i neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať
v predmete zákazky a vyplnení návrh kúpnej zmluvy (príloha č.3). Uvedené doklady uchádzač
predloží spolu s cenovou ponukou v zalepenej obálke podľa bodu 9.
Cenová ponuka musí byť doložená v dvoch originálnych exemplároch!
8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty, alebo doručiť osobne v termíne do 08.08.2012
do 11.00 hod. v uzatvorenej obálke s názvom:
Neotvárať "Cenová ponuka - Technické zariadenia pre kanceláriu MAS Stará Čierna voda"
na adresu uvedenú v bode 1.
10. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 08.08.2012 o 11.30 hod..
O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumení.
V Horných Salibách, dňa 31.07.2012

Ing. Pavol Dobosy
Predseda MAS Stará Čierna voda

Príloha č.2
CENOVÁ PONUKA - ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
(Vzor)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
Sídlo:
925 03 Horné Saliby, Hlavná 297
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Dobosy
IČO:
42156122
DIČ:
2022710173
2. Identifikácia uchádzača:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón, fax, e-mail:
3. Predmet obstarávania:
Technické zariadenia pre kanceláriu MAS Stará Čierna voda
4. Cenová ponuka
Názov
zariadenia
(dopísať presný
názov)
Notebook
Počítačový
monitor
Počítačová
klávesnica
Počítačová myš
Kancelársky balík
OFFICE
PROFESSIONAL
2010 SK
Antivírusový
softvérový balík
Dataprojektor
Externý HDD
Kopírovací stroj dokumentačný
skener
Kopírovací stroj podávač
dokumentov
Tabletový počítač
Digitálny
fotoaparát
WiFi router
Cena celkom

Popis akosti zariadenia

Množstvo Jednot. Jednot. Výdavky Výdavky
cena
cena
spolu
spolu
bez
s DPH bez DPH s DPH
DPH
(EUR) (EUR)
(EUR)
(EUR)
3
2
2
3
3

1
1
1
1

1

1
1
1

slovom: ......................................................................................... €
Som platiteľ / nie som platiteľ DPH. (neplatný údaj prečiarknuť)
V ............................dňa ................... 2012

podpis zodpovednej
osoby a odtlačok pečiatky

Prílohy:
Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať
Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č.3

Kúpna zmluva č.
uzavretá medzi
(Návrh)
I. Zmluvné strany
Názov:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
ďalej ako „predávajúci“
1.1

a
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
so sídlom: Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Dobosy, predseda občianskeho združenia
IČO: 42 156 122
DIČ: 2022710173
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 10858326 / 5200
ďalej ako „kupujúci“
1.2

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení (ďalej len „OBCHZ“) túto kúpnu zmluvu.
II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený v bode
2.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok
kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar s názvom „Technické zariadenia pre
kanceláriu MAS Stará Čierna voda“.

2.1

Technické zariadenia sú nasledovné:
Názov zariadenia
Popis akosti zariadenia
(dopísať presný názov)
Notebook
Počítačový monitor
Počítačová klávesnica
Počítačová myš
Kancelársky balík OFFICE
PROFESSIONAL 2010 SK
Antivírusový softvérový balík
Dataprojektor
Externý HDD
Kopírovací stroj dokumentačný skener
Kopírovací stroj - podávač
dokumentov

Množstvo
3
2
2
3
3
1
1
1
1
1

Tabletový počítač
Digitálny fotoaparát
WiFi router

1
1
1

Technické zariadenia budú využívané v rámci realizácie projektu s názvom „Integrovaná stratégia
rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda“ prostredníctvom „Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja
územia a opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny“.
2.3 Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

3.1

III. Kúpna cena a jej splatnosť
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške:

Názov zariadenia
(dopísať presný názov)

Popis akosti zariadenia

Notebook
Počítačový monitor
Počítačová klávesnica
Počítačová myš
Kancelársky balík OFFICE
PROFESSIONAL 2010 SK
Antivírusový softvérový
balík
Dataprojektor
Externý HDD
Kopírovací stroj dokumentačný skener
Kopírovací stroj - podávač
dokumentov
Tabletový počítač
Digitálny fotoaparát
WiFi router
Cena celkom

Množstvo Jednot. Výdavky
cena
spolu
bez
bez DPH
DPH
(EUR)
(EUR)
3
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Cena bez DPH.............................................................................. EUR
DPH 20%...................................................................................... EUR
Cena celkom.................................................................................EUR
slovom: euro.
Predávajúci je platiteľom DPH!
3.2

4.1

Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim v deň dodania tovaru
najneskôr do 30 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu
v uvedenej lehote, je predávajúci od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania až do zaplatenia
kúpnej ceny.
IV. Miesto a čas dodania
Predávajúci je povinný dodať tovar do sídla kupujúceho na svoje náklady.

4.2
4.3

Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar
vzťahujú.
Predávajúci je povinný dodať tovar podľa bodu 2.2 tohto článku zmluvy najneskôr do
10.09.2012.

5.1
5.2

V. Akosť a obal tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa akosti uvedenej v článku II.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zabalený spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu.

6.1

VI. Záruka za akosť
Predávajúci preberá záväzok, že dodaný tovar bude po dobu 24 mesiacov od dátumu
dodania tovaru podľa článku IV. tejto zmluvy spôsobilý na obvyklý účel.
Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru.

6.2

7.1
7.2

8.1

9.1
9.2
9.3
9.4

9.5
9.6
9.7

VII. Reklamácia vád tovaru
Vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr
však do skončenia trvania záručnej doby podľa článku VI. tejto zmluvy.
Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne alebo osobne u zodpovedného
pracovníka predávajúceho.
VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa
článku III. tejto zmluvy.
IX. Záverečné ustanovenia
Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami OBCHZ a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.
Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy,
ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom
predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a kupujúci 3 vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.
V Horných Salibách, dňa

Predávajúci, konateľ spoločnosti

Ing. Pavol Dobosy
Kupujúci, predseda MAS

