Verejný obstarávateľ - Obec Bystrany
___________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky
__________________________________________________________________
Obec Bystrany, Obecný úrad Bystrany 121, 053 62 Bystrany ako verejný obstarávateľ
podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „verejný obstarávateľ“ a „zákon o verejnom obstarávaní“)
postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb * podľa § 117 zákona a podľa Smernice č.
3/2016 o verejnom obstarávaní upravujúcej postup verejného obstarávateľa Obec Bystrany pri
zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na
poskytnutie služieb.
Názov predmetu zákazky:
„Údržba a servis (opravy) počítačovej techniky,
tlačiarní a multifunkčných zariadení“
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky podľa
špecifikácie uvedenej v Opise predmetu zákazky a týchto podmienok a požiadaviek viažucich
sa k predmetu zákazky:
1. Predmet zákazky : „Údržba a servis (opravy) počítačovej techniky, tlačiarní
a multifunkčných zariadení“.
2. Opis predmetu zákazky:
Zaistenie záručného a pozáručného servisu, pravidelnej údržby kopírovacích strojov,
multifunkčných zariadení, atramentových, ihličkových a laserových tlačiarní. Zahŕňa údržbu
zariadení , zabezpečenie riadneho a bezproblémového chodu strojov, včasného odstránenia
porúch a taktiež vypracovanie znaleckých posudkov na zistenie stavu zariadení (protokol na
vyradenie z prevádzky). Ide o viacero typov zariadení od rôznych výrobcov rozmiestnených na
pracoviskách uvedených v prílohe č. 1.

1. Lehota dodania predmetu zákazky:
29.7.2016do 12:00 hod.
2. Typ zmluvy :
Rámcová dohoda. Zmluva bude uzatvorená s uchádzačmi s najlepšou cenovou ponukou
na dobu 12 mesiacov.

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.
- Najnižšia cena
4. Cena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:
- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke
bude vyjadrená v eurách.
- Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať
všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky (vrátane dopravy do miesta
zákazky).
- Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.
5. Termín plnenia predmetu zákazky:
- Objednávateľ bude realizovať samostatné objednávky podľa interných
požiadaviek.
- Dodávateľ bude reagovať najneskôr do 24 hodín od zadania objednávky.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: celková hodnota zákazky z nízkou hodnotou do
5.000,- bez DPH
7. Podmienky financovania
- Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zákazky zálohu ani
preddavok.
- Platba sa uskutoční po dodaní a prevzatí predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je
30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
8. Vyhodnotenie cenových ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia:
- Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je
neverejné.
- Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude
bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
9. Obchodné podmienky:
- Dodávateľ služieb je povinný vystaviť protokol o vykonaní servisného zásahu, tento
bude potvrdený oprávneným zamestnancom objednávateľa v mieste určenia.
- Objednávateľ je povinný skontrolovať rozsah vykonaných prác podľa protokolu.
- Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej predávajúcim
po zrealizovaní zásahu.
- Záruka na vykonané práce minimálne 12 mesiacov .
- Faktúra musí v prílohe obsahovať aj protokol o vykonaní servisného zásahu.
- Termín splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
10. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

-

neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky
budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určená na realizáciu tejto
zákazky a nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Následne bude
použitý postup zadávania zákazky zrušený.

Ponuku (vzor v prílohe č. 1) doručte v lehote najneskôr do: 29. 07. 2016 do 12:00 hod. a to:
-

poštovou prepravou, resp. kuriérom na adresu verejného obstarávateľa
osobne na adresu verejného obstarávateľa

Ponuka doručená osobne alebo poštovou prepravou, resp. kuriérom na adresu verejného
obstarávateľa musí byť predložená v zalepenej obálke označenej heslom „Servis a údržba
zariadení“. Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie
ponuky) sú v pracovné dni Pon – Pi v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom.

František Žiga
starosta obce

NÁVRH UCHÁDAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODOTENIE CENOVÝCH PONÚK
1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
3. Názov predmetu zákazky: Údržba a servis (opravy) počítačovej techniky,
tlačiarní a multifunkčných zariadení

Služba
Údržba
Servis (oprava)
Doprava

Cena bez DPH

Dátum : --------------------------------------

----------------------------------------------------Meno a podpis uchádzača

+ príloha č.1

Cena s DPH

