Výzva na predloženie cenovej ponuky
na tovar : „ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA“
( zákazka – postup podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
DIČ:
2020815665
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba:
Dana Markošová, Bc.
Elektronická pošta: (dana.markosova@nku.gov.sk) Tel.: +421 2 50 114 508

2.

Predmet zákazky : MULTIFUNKČNE ZARIADENIA v POČTE 3 ks

3.

Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie zákazky) :
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy.

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet : CPV : 30121430-6 Digitálne rozmnožovacie stroje

6.

Typ zmluvy :
Písomná objednávka v zmysle platných predpisov. Objednávka musí zohľadňovať obchodné
podmienky uvedené v bode 17 podľa Obchodného zákonníka.

7.

Miesto plnenia predmetu zákazky : NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava.

8.

Termín plnenia predmetu zákazky : do 7 dní od doručenia objednávky.

9.

Predpokladaná hodnota zákazky
do výšky 10.750 bez DPH.

10.

Cena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude
vyjadrená v eurách.
10.2 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať všetky
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
10.3 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu .
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Splatnosť faktúry je 30 dní
od jej doručenia.
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12.

Podmienky účasti
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar uvedený v bode 3 tento výzvy
(výpis z obchodného registra, živnostenský list a podobne).

13.

Obsah cenovej ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- návrh uchádzača spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
- čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve,
- doklad podľa bodu 12 tejto výzvy,
- presný popis ponúkaného tovaru vrátane príslušenstva

14.

Lehota, miesto a spôsob predkladania cenovej ponuky
Lehota na predloženie ponúk: do 9. 12. 2014 čas: 13.00 h., rozhodujúcim termínom je
doručenie ponuky verejnému obstarávateľovi.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava .
Ponuky doručiť v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy
alebo v písomnej forme, respektíve osobne na adresu úradu v lehote na predkladanie ponúk
v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka –multifunkčné zariadenia .

15.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách
s DPH.
15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje najnižšiu celkovú
cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3.

16.

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.

17.

Obchodné podmienky:
17.1 Predávajúci dodá tovar uvedený v predmete zákazky najneskôr do 7 dní od
doručenia objednávky.
17.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a skontrolovať podľa dodacieho listu
17.3 Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej predávajúcim po
dodaní tovaru.
17.4 Záruka na tovar bude minimálne 24 mesiacov .
17.5 Faktúra musí v prílohe obsahovať aj doklad o prevzatí tovaru potvrdený oprávneným
zamestnancom kupujúceho v mieste určenia.
17.6 Termín splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
17.7 Pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
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18.

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.

Bratislava 4. 12. 2014

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky
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Príloha č. 1 výzvy
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 : Multifunkčné zariadenia

Názov tovaru

Multifunkčné zariadenie
s minim.24 mes.zárukou

MJ

ks

Počet
MJ

Cena za
MJ
v eurách
bez DPH
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Dátum : --------------------------------------

----------------------------------------------------Meno a podpis uchádzača
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Cena za
MJ
v eurách s
DPH

Celková
cena
v eurách
bez DPH

Celková
cena
v eurách s
DPH

Príloha č. 2 Výzvy
Technická špecifikácia multifunkčného zariadenia
Parameter
Technológia
Funkcie
Parametre:
Pracovné využitie
Štandartné možnosti
pripojenia
Sieťové rozhranie:
Počet zásobníkov
Spotreba el.energie
Obojstranná stlač
ADF podávač
Rýchlosť tlače, skenovania
Formáty
Podpora typu médii
Hmotnosti médií

Rozlíšenie
tlače,kopír.,skenovania
Zväčšovanie
Podpora
Priama tlač
Funkcie skenovania

Minimálna požiadavka verejného obstarávateľ
Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Kopírovanie, skenovanie, tlač ( sieť)
Minimálne 800 MHz, pamäť min. 1,5GB (možnosť rozšírenia
výhodou)
Zabudovaný pevný disk minimálne 250 GB
Minimálne 8 000 strán mesačne
Minimálne 2xUSB port pre pripojenie tretích strán
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, RJ-45
Minimálne 2 (1x na 500 listov pre formát A4, 1 x A3 ) t.z. jeden zo
zásobníkov má mať kapacitu 500 listov
Energetická efektivita – splnenie normy ENERGY STAR
automatická
Minimálne na 100 listov
Farebne/ čb: min. 30 strán/min
Kopírovanie formát originálu A5-A3
A3,A4,A5,A6,B4,B5,B6 B4-B6 /JIS/,C5, obálka, DL, C6,C5,B5
Papier (extra ťažký, lesklý, vysoko lekské obrázky, kancelársky,
obálky,
Nálepky, štítky, transparentné fóĺie minimálna hmotnosť 80 mg –
135 mg i viac
Minimálne 600x600 dpi (vyššie rozlíšenie výhodou)

Formáty skenovania

25-400 %
OS WIN XP,Vista, 7,8, WIN SERVER 2003,2008,2012
PCL,PS,TIFF,XPS,TPD, šifrovaný PDF (docx,xlsx,ppts)
Do emailu, na USB
Ukladanie do sieťového priečinka,
Odoslanie na FTP, uloženie do pamäte zariadenia
Obojstranný sken (ADF s funkciou pretáčania)
Minim.JPEG, TIFF, PDF, XPS, kompaktné PDF

Dostupnosť sieťou

Informácie o stave počítadla a spotrebného materiálu

Servisné požiadavky

Strediská zastúpené v každom kraji ( resp.zmluvný servis,
autorizovaný pre záruku, pokrytie s odozvou do 24 hodín
Komplet sada tonerov (nie štartovacie prevedenie), inštalačná
príručka, záručné listy, CD s elek.dokumentáciou, napájací kábel,
Minimálne 2 roky

Obsah dodávky
Požiadavky na záruku
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