
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Spotrebná elektronika

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Krasňany

IČO 00321401

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Krasňany 22, 013 03 Krasňany, SK

Kontaktná osoba Ing. Miroslav Bielka, +421911265410, starosta@obeckrasnany.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 04/2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 15.3.2018 do 14:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?fZd5nlVtRlwUIA78UZIKbg
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť Spotrebná elektronika
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https://www.tendernet.sk/zakazka?fZd5nlVtRlwUIA78UZIKbg


Opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.

Úspešný uchádzač je pred vystavením objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojof EFRR a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu
INTERREG V-A SK-CZ

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.

Kritérium: Celková cena (EUR s DPH) – 100%

CPV: Hlavný slovník: 31710000-6 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Hifi systém 1,000 ks

Minimálne parametre: Mikrosystém 2x40W, MP3,
WMA, AAC, WAV, ALAC, RDS, AirPlay, DLNA streamovanie, USB, LAN, Bluetooth
Maximálna výška zdrojov pre položku: 350,-EUR s DPH

2

Projektor 1,000 ks

Projektor DLP, nat. Full HD 16: 9 (1920x1080), max.WUXGA (1920x1200), 3200 ANSI lm, kontrast 20000: 1, NVIDIA 3D TV
Ready, ColorBoost 3D, VGA, HDMI.
Maximálna výška zdrojov pre položku: 350,-EUR s DPH

3

Fotoparát 1,000 ks

Minimálne parametre:Digitálna
zrkadlovka - CMOS 24,2 Mpx, 3,0" LCD,Li-Ion EN-EL14, SD/SDHC/SDXC, Full HD video
Maximálna výška zdrojov pre položku: 350,-EUR s DPH

4

Notebook 1,000 ks

Minimálne parametre: Notebook - Intel
Core i3 6100U Skylake, 14" LED 1366
x 768 matný, RAM 4 GB, Intel HD
Minimálne parametre: Notebook - Intel
Core i3 6100U Skylake, 14" LED 1366
x 768 matný, RAM 4 GB, Intel HD
Graphics 520, HDD 500 GB, DVD, WiFi
802.11ac, bluetooth 4.0, HD
webkamera, HDMI
Maximálna výška zdrojov pre položku: 350,-EUR s DPH

Tlačiareň 1,000 ks
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5
Tlačiareň - Laserová tlačiareň
multifunkčná, A4,
tlačiareň/kopírka/skener / fax, 33
str./min, CPU 1000 MHz, 1200
x 1200dpi, 1,5 GB, , podávač (DADF),
AirPrint, USB 2.0
Maximálna výška zdrojov pre položku: 350,-EUR s DPH

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Generované 5.3.2018 o 17:37 systémom TENDERnet
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