MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
___________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Predmet zákazky :
„Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany“. “
2. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mesto Piešťany
Sídlo :
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany, Slovensko
Štatutárny zástupca :
Ing. Remo Cicutto, primátor mesta
IČO :
00612031
DIČ :
2020537893
Kontaktná osoba :
Ing. Jana Hlaváčová
Telefón :
033 7765 465
Fax :
033 7765 333
E-mail :
jana.hlavacova@piestany.sk
3. Opis a rozsah zákazky :
CPV:
30213100-6 - Prenosné počítače
38652100-1 – Premietacie prístroje
48219300-9 – Softverový balík pre administratívu
30195300-5 – Listové tabule alebo príslušenstvo
30237200-1 – Príslušenstvo k počítačom
30232100-5 – Tlačiarne a zapisovače
32330000-5 - Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
39133000-3 - Zobrazovacie jednotky
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov
v meste Piešťany“ (ďalej len „projekt“). Jedná sa o:
1.

Notebook - 21 ks v min. konfigurácií:

Minimálne parametre: Notebook, 15,6" BrightView displej, 1366 x 768, 2-jadrový procesor 2,2 GHz, 4 GB
RAM, 750 GB HDD, grafická karta 2 GB, operačný systém najlepší dostupný na trhu, DVD mechanika, WiFi,
Bluetooth, čítačka kariet, webkamera, Dolby Advanced Audio, Li-Ion batéria, HDMI, 3x USB, VGA, LAN.
2.

Kancelársky softwarový balík 2010 - 21 ks v min. konfigurácií:

MS Office Home and Student 2010 SK OEM PKC erzia pre domácnosti a študentov, vylepšené fukncie pre
efektívnejšiu prácu. Obsahuje Microsoft Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 a OneNote 2010,. Balenie
neobsahuje inštalačné médium. Licencia je určená pre nový počítač s predinštalovaným obrazom Office 2010.
Bude zakúpený pre potreby vzdelávania aktivita 1.3 Počítačový kurz pre začiatočníkov a pokročilých.
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3.

Dataprojektor – 1 ks v min. konfigurácií:

Technologie čipu: DLP ® by Texas Instruments ®; Přirozené Rozlišení: XGA (1024 x 768); Podporovaná
Rozlišení: VGA (640 x 480) AŽ UXGA (1600 x 1200); Jas: 3000 ANSI lumenů; ISO21118 na základě Měření;
Kontrastní Pomer: 5000:1 (Full on / Full off); Projektor bude využívaný na jednotlivých vzdeláciach aktivitách.
Prostredníctvom dataprojektora bude frekventantom premietaný obraz na zakupené interaktívne zariadenie.
4.

CD prehrávač - 4 ks v min. konfigurácií:

Automatické programovanie rádiových staníc, Ručné programovanie rádiových staníc, Stereo linkový vstup,
Prehrávanie z CD a z USB zariadenia, Časovač vypnutia, Napájanie: zo siete (220-240 V, 50-60 Hz), batériami
(6 x LR20), Výstupný výkon:2 x 1 W, Spotreba maximálne 10 W, v pohotovostnom režime 1 W, Podporuje:
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD,
Konektor pre stereofónne slúchadlá, LCD displej,
Reproduktory: dvojpásmové s Bass Reflexom, Dodávané príslušenstvo: užívateľská príručka, napájací kábel,
diaľkový ovládač. CD prehrávač bude používané tak pri jazykovom ako aj pohybovom vzdelávaní.
5.

Slúchadlá a mikrofón - 21 ks v min. konfigurácií:

Náhlavna stereofónna súprava Logitech Stereo Headset H110. Vhodné na telefonovanie po Internete a taktiež na
počúvanie hudby. Budú vyuťívané pri PC kurzoch.
6.

Optická myš - 21 ks v min. konfigurácií:

Bezdrôtová optická myš menších rozmerov so scrolovacím kolieskom Magic roller. Precízny 1600dpi optický
senzor, mikro USB vysielač, napájanie AA batéria, znížena spotreba, 2.4GHz Wireless. Optická myš bude slúžiť
na ulachčenie práce s Notebookom.
7.

Digitálny fotoaparát - 2 ks v min. konfigurácií:

Počet efektívnych pixelov: 16,2 miliónov, celkový počet pixelov: 16,9 milióna, Spracovanie obrazu Expeed 2 ,
Displej: 3"nízkoteplotný LCD , 920 000 pixelov (VGA),Široký pozorovací uhol 170 °,Zobrazenie 100%
obrazového poľa, Uzávierka: mechnicky riadená štrbinová uzávierka s vertikálnym chodom, Synchronizačný čas
pre prácu s bleskom: X = 1/250 s, synchronizácia s časmi uzávierky 1/320 s, Oneskorenie uzávierky: 65 ms,
Zaostrovanie: Možnosťou jemného doladenia zaostrenia, 39 zaostrovacími poli (vrátane 9 krížových snímačov),
Pomocné svetlo AF (pracovný rozsah cca 0,5 až 3 m), Blesk: Smerné číslo: 12, 12 v manuálnom zábleskovom
režime (m, ISO 100, 20°C), Programy: Auto, Portrét, Makro, Nočný portrét, Režimy P, S, A, M, Digitlane
fotoaparáty budú využívané pri každej aktivite na zaznamenanie vystupov jednotlivých aktivít projektu. Pri PC
kurze budú frekventanti pracovať s digitálnou fotografiou, upravovať a pod.
8.

Diktafón – 1 ks v min. konfigurácií:

Pamäť: 2 GB , Doba záznamu až 535 hodín v LP móde , Nahrávanie/prehrávanie MP3 , 4 módy nahrávania,
Hlasom ovládané nahrávanie, 2 úrovne citlivosti mikrofónu, Funkcia Noise Cut pre redukciu okolitého hluku,
21 úrovní prehrávania záznamu, Veľký LCD displej, Ergonomické jednofunkčné tlačidlá na prednej strane,
Výstup z reproduktora: 300 mW, Napájanie: 2x AAA batérie (v balení), Počas vzdelávania sa budú frekventanti
natáčať na diktafón v rôznych modelových situáciach. Následne budú svoje vystupovanie hodnotit a hladať v
ňom svoje neodstatky.
9.

Biela tabuľa 120x180cm – 1 ks v min. konfigurácií:
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Biela magnetická tabuľa triedy economy s lakovanou úpravou povrchu. Povrch popisovateľný za sucha
stierateľnými popisovačmi, určenými na biele tabule, hliníkový rám so sivými plastovými rohovými spojkami.
Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná s montážnou sadou a odkladacou lištou. Rozmery: 120x180 cm. V
balení: montážna sada a 30 cm hliníková odkladacia lišta, Hmotnosť: 6 kg/m2. Slúži na projekciu k
interaktívnemu zariadeniu.
10. Interaktívne zariadenie - 1 ks v min. konfigurácií:
Interaktívny systém eBeam. Priemieta na bielu tabuľu (max. rozmerov 1500x2400mm) na interaktívny pracovný
priestor. Súčasťou systému je prijímač eBeam Edge USB, interaktívne pero eBeam Edge Stylus, AAA batéria,
2 montážne platne, záložná jednotka so softvérom, ktorý nemusí byť inštalovaný na počítači, 5 m USB kábel.
Interatkívne mobilné zariadenie, bude pri vybraných vzdelávacich aktivitách slúžiť ako vhodná účebná
pomôcka.
11. Multifunkčné zariadenie - 2 ks v min. konfigurácií:
Základný A4 formát papiera tlačí vo vysokom rozlíšení 600x600 dpi až 18 strán za minútu.Zariadenie obsahuje
čítačku kariet pre jednoduchší prístup. Na prepojenie k počítaču je k dispozícii USB port, poprípade LAN
konektor pre zosieťovanie s viacerými počítačmi. Tlač: Technológia tlače: laser, Rýchlosť čiernobielej tlače
(normálne, A4): až 18 str./min, Doba tlače prvej čiernobielej strany: Už za 8,5 s (z režimu Auto-Off),
Odporúčaný počet strán za mesiac: 250 až 2000, Kvalita čiernobielej tlače (najlepšie): až 600 x 600 dpi, Počet
tlačových kaziet:1 (čierna), Skenovanie: Typ skenera: ploché prevedenie, automatický podávač dokumentov,
Rozlíšenie optického skenovania: až 1200 dpi, Bitová hĺbka: 24bitová, Veľkosť skenu na ploche (max): 216 x
297 mm, Veľkosť skenu v aut. podávači dokumentov (max.): 216 x 356 mm, Rýchlosť: až 6 str./min,
Kopírovanie: Rozlíšenie kópií (čiernobiely text): až 600 x 400 dpi, Rozlíšenie kópie (farebný text a grafika): až
600 x 400 dpi, Zmena veľkosti kópií: 25 až 400%, Maximálny počet kópií: až 99 kópií, Faxovanie: Rýchlosť
faxu: 33,6 kbps, Počet strán A4 uchovávaných v pamäti: až 500 strán, Rozlíšenie (čierna, najlepší režim): až 300
x 300 dpi, Max. počet čísel pre rýchlu voľbu:až 100 čísel, Automatická opakovaná voľba, odosielanie
odložených faxov, Podpora ochrany pred nevyžiadanými správami. Zariadenie bude využívane počas IKT
vzdelávanie - Frekvetnanti sa naučia používať, tlačiareň, scaner aj kopírku. Zariadenie bude využívane pre
potrebý vzdelávanie na všetkých aktivitách projektu.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 278,69 EUR bez DPH
5. Typ zmluvy: Kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“).
6. Miesto dodania predmetu zákazky
Názov:
Mesto Piešťany
Sídlo:
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany, Slovensko
7. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa
8. Termín plnenia:
2/2014 - 9/2014
9. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a z projektu
EÚ Európsky sociálny fond operačný program „Vzdelávanie“.
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10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky :
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky a jej príloha
č. 1. - návrh na plnenie kritérií.
11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť elektronickou poštou najneskôr do 10.2.2014 do
15:00 hod. miestneho času na elektronickú adresu jozef.suss@tayllorcox.com.
Doručenie poštou alebo osobne:
Tayllor & Cox Slovensko, a. s.
Lazaretská 23
811 09 Bratislava
kontakt: Ing. Jozef Sűss, tel. 0908 813 771
12. Podmienky účasti uchádzačov:
Oprávnenie realizovať predmet zákazky (napr. oskenovaná kópia výpisu z Obchodného registra,
živnostenského registra; úspešný uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu predloženého
dokladu).

13. Kritéria na vyhodnotenie predložených cenových ponúk:
Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH..
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu za
určené kritérium.
14. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka musí uchádzača musí obsahovať:
1.
Doklad podľa bodu 12. tejto výzvy
2.
Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.
3.
Návrh zmluvy podľa bodu 5. tejto výzvy
15. Lehota viazanosti ponúk:
31.3.2014

V Piešťanoch, dňa 3.2.2014

----------------------------------Ing. Jana Hlaváčová, v.r.
Vedúca referátu stratégie
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Príloha č. 1 – Cenová ponuka
Názov zákazky: „Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste
Piešťany“.“
Obchodné meno subjektu:
Uchádzač je platcom DPH: áno/nie*
Označenie
oceňovanej
položky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

V

Počet ks
Opis oceňovanej položky
Cena za tovaru položka 1 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 2 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 3 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 4 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 5 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 6 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 7 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 8 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 9 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 10 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za tovaru položka 11 bodu 3.
výzvy v EUR s DPH
Cena za celý predmet zákazky
s DPH
Dňa

Cena
jednotková
v EUR bez
DPH

Cena
jednotková
v EUR s DPH

Cena
celkom
v EUR
bez DPH

Cena
celkom
v EUR s
DPH

21
21
1
4
21
21
2
1
1
1
2
-

-

-

Meno,
priezvisko
a
podpis
štatutárneho
zástupcu,
resp.
oprávnenej osoby subjektu:

___________________________________________________________________________
* nehodiace sa prečiarknite
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