OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Richnavský
Telefón: +421 552341168
Email: jan.richnavsky1@upjs.sk
Fax: +421 556786959
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.ezakazky.sk/upjs/
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk/upjs/
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Referenčné číslo: REK000844/2018-UVO
Hlavný kód CPV
30200000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných
počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov,
interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh, krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a
príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302
uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Poskytnutie súvisiacich služieb:
dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného
materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti pri inštalácii, konfigurácii pracovných
staníc, nastavení, inštalácii ovládačov.

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Celková odhadovaná hodnota
1 424 256,94 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
30212000-8
30212100-9
30213000-5
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30213100-6
30213200-7
30213300-8
30213400-9
30213500-0
30214000-2
30212000-8
30215000-9
30215100-0
30230000-0
30231000-7
30231100-8
30231300-0
30231310-3
30231320-6
30232000-4
30232100-5
30234000-8
30236000-2
30237000-9
30237130-9
30237410-6
30210000-4
48000000-8
38652120-7
32413100-2

II.2.3)

II.2.4)

60000000-8
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice, rektorát, fakulty a jej pracoviská.
Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných
počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov,
interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh, krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a
príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302
uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
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vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Poskytnutie súvisiacich služieb:
dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného
materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti pri inštalácii, konfigurácii pracovných
staníc, nastavení, inštalácii ovládačov.
Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 424 256,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, v
rámci tohto verejného obstarávania bližšie nešpecifikované, avšak bude možnosť, v prípade potreby zabezpečenia pre
niektoré z podpísaných projektov, resp. v prípade podpísania ďalších zmlúv o NFP, o ktorých v čase vyhlásenia tohto
verejného obstarávania nemal vedomosť, ak v rozpočtových položkách projektu bude položka týkajúca sa tohto
predmetu zákazky, využiť možnosť zabezpečenia takejto položky z tohto verejného obstarávania.
II.2.5)

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie preukáže záujemca podľa
§ 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 alebo ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.3)

IV.1.6)

IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční v zmysle § 54 zákona o verejnom
obstarávaní. Ďalšie podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch a vo výzve na účasť v
elektronickej aukcii.
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.05.2018 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.4)
VI.4.1)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
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VI.4.4)

VI.5)

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.04.2018
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