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Základná škola Pavla Horova Michalovce 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
 Projekt realizovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie
Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce
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           Podľa rozdeľovníka

						




Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
Michalovce

VO/01/2012-8

29.06.2012




VEC
Výzva na predkladanie ponúk – zaslanie

	
V súlade  s § 99  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) Vám zasielame Výzvu na predkladanie ponúk,  v prílohe č.1 listu.
            
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná podľa § 99 ods.2 zákona bola zaslaná Úradu pre verejné obstarávanie na  uverejnenie vo Vestníku spôsobom podľa §23 ods. 1 zákona, elektronicky dňa 27.6.2012. Úrad pre verejné obstarávanie ju zverejnil vo  Vestníku č. 128/2012 pod číslom 07434-WYT, dňa 29.6.2012. 

Bližšie informácie sú uvedené v priloženej Vyzve a súťažných podkladoch (Súťažné podklady je potrebné v prípade záujmu písomne vyžiadať do termínu a na adrese uvedenej vo Výzve).

 	S pozdravom																		



                                                                                              .................................................
								Mgr. Slavko Pavolko
                                                                                                             riaditeľ školy	


Prílohy:
1. Výzva na predkladanie ponúk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 056/6422838             ul. Kpt. Nálepku 16,  07101 Michalovce	http://www.zsphorova.sk
IČO: 17080771		skola@zskptmi.edu.sk
DIČ: 2021635308		skola@zsphorova.sk




Príloha č. 1 



VÝZVA  NA PREDKLADANIE PONÚK
PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA
      v zmysle § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní“)

Druh zákazky: Tovary
Spisové číslo: VO/01/2012-8



ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)


Úradný názov: Základná škola Pavla Horova  

IČO: 17080771  

Poštová adresa: ul. kpt.Nálepku 16  

PSČ: 07101  

Mesto/obec: Michalovce  

Štát: Slovenská republika  

Kontaktné miesto (miesta): Základná škola Pavla Horova, 
                                                ul. kpt.Nálepku 16,
                                                071 01 Michalovce  

Kontaktná osoba: Mgr. Ján PALKOCI  

Telefón: +421 566422838  

Fax: +421 566422838  

E-mail: skola@zsphorova.sk  

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zsphorova.sk  

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.zsphorova.sk  




Ďalšie informácie, súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už hore uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).


Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2.
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.
Regionálny alebo miestny orgán


Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:


§ 6 ods. 1 písm. d).


DDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.1.
Názov zákazky

II.1.1.

Nákup informačno-komunikačnej techniky na zabezpečenie projektu Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P.Horova Michalovce

II.1.2. 
Druh zákazky: Tovary.


Hlavné miesto dodania tovarov: Základná škola Pavla Horova, 
                                                       ul. kpt.Nálepku 16,
                                                       071 01 Michalovce


NUTS kód: SK042

II.1.3.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)


Predmetom zákazky je nákup informačno- komunikačnej techniky na zabezpečenie projektu Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov , s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P.Horova Michalovce , ktorý zahrňa aj činnosti spojené s montážou (inštaláciou) v sídle verejného obstarávateľa

II.1.4.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)


Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30213100-6.












Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30234600-4, 32321200-1, 30237280-5, 32342000-2, 32341000-5, 32343000-9, 32342410-9, 32333400-0, 32342100-3, 38652120-7, 32322000-6, 32351000-8, 38651600-9, 34933000-6, 30232110-8, 32422000-7, 48310000-4, 51000000-9, 30121100-4.



II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah


Notebook - 16 ks, Interaktívny projektor - 8 ks, Stojan k interaktívnemu projektoru - 8 ks, Digitálny fotoaparát s príslušenstvom - 3 ks, GPS zariadenie - 1 ks, Kopírovacie zariadenie - 1 ks, Tlačiareň - 1 ks, Prepínač switch - 1 ks, Aplikačný softvér - 16 ks, USB kľúč - 16 ks, Dokovacia stanica - 15 ks, Reproduktory - 15 ks, Mikrofón - 1 ks, Vizualizér - 2 ks, AV receiver -1 ks, Slúchadlový predzosilňovač - 3 ks, Reprobox - 1 ks, DVD prehrávač - 1 ks, Slúchadlá - 18 ks, Multimediálny prehrávač - 1 ks, Sada reproduktorov - 1 sada, Rack - 1 ks, Montážny materiál, montáž /Viac v súťažných podkladoch/ 
Predmet zákazky s podrobnými technickými požiadavkami, výkonnými a funkčnými požiadavkami ( ďalej len špecifikáciou) bude v časti D. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.

II.2.2
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 


Hodnota: 28215,6600 EUR

II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania


Obdobie: 3 mesiace od uzatvorenia zmluvy.



ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
III.1.
Podmienky účasti

III.1.1.
Osobné postavenie


Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCEHO SA OSOBNÉHO POSTAVENIA - PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
III.1.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 26 ods. 1 písm f) zákona o verejnom obstarávaní - že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu.
III.1.1.2. Ak je uchádzačom fyzická alebo právnická osoba splnenie osobného postavenia preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení dodávať požadovaný tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať požadovanú službu predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, nie starších ako tri mesiace ku dňu predloženia spracovanej ponuky.
III. 1.1.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, pričom splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť, dokladom podľa § 26 ods. 2.
III.1.1.4. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.5. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
 III.1.1.6. Splnenie podmienky osobného postavenia sa vyžaduje v súlade s §99 ods. 1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.
Ekonomické a finančné postavenie


 Nevyžaduje sa

III.1.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť


Nevyžaduje sa

III.1.4.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská


Nie.











ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska


kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu).


	Cena za celý predmet zákazky - 94 bodov
	Cena za 1 stranu kopírovaného textu - 2 body

3.    Cena za 1 stranu tlačeného textu - 2 body
4.    Cena za diagnostiku poruchy a dopravu v záručnej dobe - 2 body

IV.1.2.
Použije sa elektronická aukcia - Nie.

IV.2.
Administratívne informácie

IV.2.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ - VO/01/2012

IV.2.2.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov


Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom


Dátum: 6. 7. 2012. Čas: 09.00 h. 


Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3.
Lehota na predkladanie ponúk


Dátum: 20. 7. 2012. Čas: 10.00 h. 

IV.2.4.
Podmienky otvárania ponúk


Dátum: 20. 7. 2012. Čas: 12.00 h. 


Miesto: Ponuky sa budú otvárať v kancelárii riaditeľa Základnej školy P.Horova, na ulici Kpt. Nálepku č. 6 v Michalovciach.


Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže platným preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie



ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
VI.1  

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.


odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) Európskeho sociálneho fondu, zo ŠR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rámci projektu Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce, operačný program Vzdelávanie, prioritná os - 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú, IMTS 26110130443.


Ďalšie informácie:
Súťažné podklady budú vydávané, iba na základe písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov a to osobne dňa 6. 7.2012 od 9,00 hod. - 15,00 hod., na sekretariáte riaditeľa školy pani. Ing. Ľuboslavou Miňovou v budove ZŠ P.Horova, alebo budú zaslané na adresu uvedenú v písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov.
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