Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA – jednoduchá zákazka
podľa zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na poskytnutie tovarov ‐ počítačov a
výpočtovej techniky pre potreby výučby modulu „Základy práce s počítačom, s informačno‐ komunikačnými
technológiami“
v rámci projektu „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“
financovaného z fondu ESF.

_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk;
Kontaktná osoba:
Ing. Darina Čornejová
Telefón:
056 / 68 64 174
Fax:
056 / 6443520
E‐mail:
darina.cornejova@gmail.com, darina.cornejova@msumi.sk
Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce, Mestský úrad
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky sú počítače a výpočtová technika
špecifikované v prílohe 1.
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Lehota na poskytnutie predmetu zákazky: začatie – dňom účinnosti zmluvy (zmluva bude podpísaná po
ukončení procesu verejného obstarávania); ukončenie a odovzdanie predmetu zákazky – do 30.09.2013
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) do 27.08.2013
b) e‐mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej osoby
na adrese verejného obstarávateľa
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) obsah ponuky: cenová ponuka v podobe tabuľky (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na
túto skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); ponukové listy ku všetkým jednotlivým tovarom
so všetkými požadovanými parametrami komponentov;
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie:
Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.
Obsah ponuky: ‐ Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
V Michalovciach, dňa 19.08.2013

Viliam Z a h o r č á k
primátor mesta

Príloha č. 1 Obsah zákazky a cenová ponuka
Obsahom zákazky sú počítače, počítačové vybavenie a ich inštalácia v lokálnej wifi sieti v Zariadení
seniorov na ulici Hollého. Minimálne parametre a špecifikácie jednotlivých komponentov sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:

Multifunkčné zariadenie
Wifi router

1

2
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Popis
Monochromatické multifunkčné
zariadenie – kopírka, tlačiareň, skener,
fax, kopírovanie – rozlíšenie 600x600dpi,
zmena veľkosti – 25–400%, tlač
1200x1200 dpi, zabezpečená tlač,
odložená tlač, režim úspory toneru, tlač
na pevný disk, tlač z pevného disku, tlač
z USB flashdisku, skenovanie 200 –
600dpi, funkcia skenovania do emailu,
sieťové skenovanie, skenovanie do USB
pamäťového zariadenia, automatická
obojstranná tlač, automatické
obojstranné kopírovanie a skenovanie ,
2 zásobníky s celkovou kapacitou
minimálne 550 listov, obojstranný
automatický podávač dokumentov na
min. 50 listov, kapacita výstupného
zásobníka min. 250 listov, pripojenie cez
USB, LAN, Wifi, formát A4, integrovaná
zošívačka na 20 listov, toner s
výdatnosťou na 10000 strán 2 ročná
záruka poskytovaná v mieste inštalácie
ks
Dualband wifi router ,2,4 a 5GHz, funkcie
‐ prístupový bod, router a firewall,
štandardy 802.11 a/b/g/n, platformovo
nezávislý,10/100/1000 Mbps, 2xUSB
port, funkcia DHCP servera, vrátane
rezervácie IP adries, 3 externé
odnímateľmé antény, 2‐ročná záruka.
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ks

počet

p.č. Položka

jednotka

Cenovú ponuku uviesť v nasledujúcej tabuľke (pripájame aj verziu v MS Excel):

1

1

Cena
Jednotková celkom s
cena s DPH DPH

Notebook
PC

3

Dataprojektor

4

5
Antivírusový
6 program
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Notebook s obrazovkou 13,3“,
rozlíšenie 1366x768 LED podsvietenie,
CPU Core i3 (2 jadrový), RAM 4GB
DDR3, HDD min. 320 GB 5400 ot. S min.
20GB SSD oblasťou pre rýchly štart, Wifi,
Bluetooth, Webkamera, Reproduktory,
Mikrofón, USB3.0 min. 2ks, HDMI, OS
Windows 8 64 bit, výdrž batérie min 5
hod., hmotnosť do 1,5kg, 2‐ročná záruka
Počítač „All in one“, 23“ display,
rozlíšenie 1920x1080, CPU Intel Core i3,
RAM 4GB DDR3, zdieľaná grafická karta,
HDD 1000GB 7200ot., DVD mechanika,
Wifi, BT, min. 4x USB2.0, min. 2xUSB3.0,
HDMI out, HDMI in, čítačka pamäťových
kariet, Webkamera 2MP, Reproduktory,
Mikrofón, TV tuner, bezdrôtová
klávesnica a myš, OS Windows 8 64 bit,
3‐ročná záruka.
Dataprojektor s DLP technológiou,
rozlíšenie 1920x1200, podpora 640x480
‐ 1920x1200, jas min. 1800 ANSI
v štandardnom režime, obraz od 37" do
300", kontrast 50000:1,
Vstupy:
2xHDMI, 1x Analog RGB/Component
Video (D‐sub), 1x Composite Video
(RCA), 1x S‐Video (Mini DIN), 1x
Component (3 RCA), 1x PC Audio (Stereo
mini jack), minimálna životnosť lampy
2500 hod., 2‐ročná záruka
Licencie ESET Endpoint Security, 2 ročný
update
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ks

2

ks

10

ks

2

Licen‐
cia

12

Školiaci materiál Odolný celokovový flash disk
s možnosťou jednoduchého nosenia na
‐ flash
šnúrke s kapacitou 16GB
7 zariadenie

8. Inštalácia

Inštalácia všetkých zariadení 1‐6

ks

projekt

220

1

Cena celkom s DPH

Súčasťou cenovej ponuky budú aj ponukové listy ku všetkým jednotlivým tovarom 1‐7, pričom
požadujeme, aby listy obsahovali všetky nami požadované minimálne parametre a špecifikácie.
Uchádzač odoslaním svojej ponuky súčasne súhlasí s podmienkami návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je
v Prílohe č. 2. tejto výzvy.

T:
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Príloha č. 2 ‐ NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY
Zmluvné strany
1. Predávajúci:

2. Kupujúci: MESTO MICHALOVCE
Námestie Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
zastúpený: Viliam Zahorčák, primátor
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039, IČ DPH:
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko , a.s. pobočka Michalovce
Č.Ú. :420422300 1/5600
uzatvárajú KÚPNU ZMLUVU podľa § 409 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zmluva sa uzatvára na kúpu a inštaláciu výpočtovej techniky v rámci projektu „Zvýšenie kvality
života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“, na ktorý získalo mesto Michalovce
nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) z fondov EÚ.
Článok 1 ‐ Predmet plnenia
1.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu výpočtovú techniku v súlade s cenovou ponukou
spolu s podrobným uvedením typov a špecifikácie zariadení, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy v prílohe č. 1. a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
kúpnu cenu.
1.2. Predávajúci vykoná protokolárne odovzdanie výpočtovej techniky kupujúcemu, čo obidve
strany potvrdia v Protokole o odovzdaní a prebratí dodávky podľa prílohy č. 1.
Článok 2 ‐ Termíny plnenia
2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve podľa bodu 1.1.
najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy.
Článok 3 ‐ Cena plnenia
3.1 Cena za predmet plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a jednotková cena za jednotlivé položky predmetu plnenia
je stanovená ako maximálna.
Cena celkom za predmet plnenia:
Cena bez DPH:
........... €
DPH:
........... €
Cena s DPH:
........... €
slovom
............
3.2 V cene predmetu plnenia sú zahrnuté služby súvisiace s dodávkou predmetu plnenia, t.j.
T:
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E:
W:
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dovoz a vyloženie a inštaláciou zariadení.
Článok 4 ‐ Platobné podmienky
4.1. Kupujúci uhradí predávajúcemu 100% z ceny plnenia uvedenej v článku 3 tejto zmluvy po
protokolárnom prevzatí dodávky na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa
jej doručenia. Kupujúci uhradí predávajúcemu fakturovanú čiastku prevodom na bankový účet
predávajúceho v lehote splatnosti faktúr.
4.2. Uhradenie je pripísanie dlžnej sumy na účet predávajúceho. Kupujúci uhradí zmluvnú pokutu
0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti.
4.3. Predávajúci uhradí zmluvnú pokutu 0,5 % z ceny plnenia za každý deň omeškania voči termínu
plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy.
4.4. Vlastníctvo k predmetu plnenia prechádza na kupujúceho po zaplatení ceny podľa čl.3 a čl. 4
tejto zmluvy.
Článok 5 ‐ Záručné a pozáručné podmienky
5.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia 24 mesiacov, ak nie je uvedené
v dodacom a záručnom liste a preberacom protokole inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa
prevzatia predmetu plnenia kupujúcim.
Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na servisný zásah do dvoch hodín od telefonického nahlásenia
zodpovednou osobou na telefónne číslo ................. alebo emailom na adresu ............... a poruchu
odstrániť v čo najkratšom termíne. Odvoz aj dovoz servisovanej techniky zabezpečí dodávateľ' na
svoje náklady. Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamačného procesu.
V prípade nutného servisného zásahu / reklamačného procesu na viac ako 24 hodín, je predávajúci
povinný v priebehu uvedeného času zabezpečiť náhradnú techniku analogickej špecifikácie ako
bol pôvodný výrobok až do doby vrátenia výrobku zo servisného zásahu / reklamačného procesu.
5.2. Kupujúci sa zaväzuje používať dodané zariadenia v zmysle platných predpisov a návodov na
obsluhu a nezasahovať do konštrukcie dodaných zariadení. Súčasne sa zaväzuje, že kopírovaním
ani iným spôsobom nebudú porušené autorské práva na dodané licenčné programové vybavenie.
5.3. Podmienky záručného a pozáručného servisu môžu byť po vzájomnej dohode kupujúceho s
predávajúcim riešené formou servisnej zmluvy.
5.4.V prípade, že predávajúci poruší zmluvnú povinnosť dojednanú v odseku 5.2. a 5.3. tohto
článku, vznikne kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% zo zmluvnej ceny
za každý prípad porušenia. Pokutu je povinný zaplatiť do 14 dní odo dňa doručenia výzvy
kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty.
5.5.V prípade, že porušením zmluvnej povinnosti predávajúceho vznikne kupujúcemu škoda, je
predávajúci povinný nahradiť takto vzniknutú škodu. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty tým nie
je dotknutý.
5.6. Predávajúci nezodpovedá za chyby, poruchy a funkčné chyby vzniknuté neodborným zásahom
pracovníkov kupujúceho do zariadenia alebo systému, nesprávnym prevádzkovaním alebo iným
nevhodným konaním kupujúceho a taktiež vonkajším poškodením zariadenia, alebo systému. V
takýchto prípadoch opravu zariadení, systémov, resp. zhotoveného diela ako funkčného celku
počas záručnej doby hradí kupujúci v plnom rozsahu nákladov.
5.7. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť služby pozáručného servisu, ak o to kupujúci požiada
prostredníctvom servisnej organizácie a zmluvné strany sa dohodnú na servisných a cenových
T:
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podmienkach.
5.8. Predávajúci sa zaväzuje vykonať na vlastné náklady spätný odber elektrozariadení od
kupujúceho v rovnakom množstve a rovnakej kategórie ako dodávaný predmet plnenia.
Článok 6 ‐ Ďalšie dojednania
6.1. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / kontroly na mieste súvisiaceho
s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecne zmluvných podmienok a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
6.1. Ďalšie nadväzné služby, resp. práce, ktoré budú poskytované predávajúcim pre kupujúceho
ako aj iné zmeny a doplnky k tejto zmluve budú riešené po súhlase zmluvných strán formou
písomných dodatkov k tejto zmluve.
6.3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých tri dostane kupujúci a jeden
predávajúci.
6.4. Zmluvné strany po prečítaní prehlasujú, že vyššie uvedenú kúpnu zmluvu uzatvorili na základe
svojej slobodnej vôle.
6.5.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po jej zverejnení v súlade s § 47a zákona
č. 40/1964 Z.b

V Michalovciach, dňa

V ...................., dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Viliam Zahorčák,
Primátor mesta

Príloha zmluvy č.1 ‐ Špecifikácia predmetu plnenia z cenovej ponuky
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