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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dodanie a inštalácia 2 ks exteriérových infokioskov pre MsÚ Žilina“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Janka Hrankaiová

E-mail:

janka.hrankaiova@zilina.sk

Tel.:

0417063109

Kontaktná osoba:

Ing. Filip Švec

E-mail:

filip.svec@zilina.sk

Tel.:

+421948205035

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom obstarávania je dodanie a inštalácia 2 ks extriérových infokioskov pre MsÚ Žilina.
Presná definícia predmetu zákazky
Technologická špecifikácia Infokiosku
Monitor uhlopriečky 49", vhodný na nepretržité použitie 24/7
Orientácia portrait mode s kovovou konštrukciou
Antiglare povrchová úprava displeja
„Vandalproof“ vlastnosti vonkajšieho skla
Svietivosť min 3000 cd
Rozlíšenie Full HD 1920 x 1080
Pozorovací uhol 89
Kontrast 1300: 1
Konektory: HDMI, Displayport
Trieda ochrany: IPx4
Teplota: -20 C - 50 C
Farba Kiosku RAL 6029 (Mint green)

Softvér
Presná dotyková technológia, interaktívne ovládanie a vzdialená správa systému.
Responzívne zobrazenie informácií, prispôsobenie ovládaniu dotykom bez možnosti opustiť preddefinované domény s obsahom.
V dodávke zahrnuté všetky licenčné poplatky spojené s prevádzkou Infokiosku.

Slim PC
Minimálne požiadavky:
Intel Core i5
SSD 240GB
Výstupy: HDMI, Displayport
8 GB RAM
Ethernet RJ-45, 4G SIM modul, Wifi
Adekvátne chladenie, adekvátny grafický výkon.

V cene je zahrnutá aj doprava zariadení, manipulačná technika, betonáž, ukotvenie, inštalácia a konfigurácia zariadení.
Konektivitu NN a LAN zabezpečí obstarávateľ.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy,
zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať.
Typ zákazky: Tovary

3. Podmienky účasti:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení podnikať - dodávať tovar a poskytovať službu . Nepredkladá uchádzač - Zákon o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),
2. § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Nepredkladá uchádzač - overí verejný obstarávateľ

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Lehota na dodanie tovaru a jeho inštalácia je do 31.8.2021

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 16 500 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 12.07.2021 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Dodanie a inštalácia 2 ks
exteriérových infokioskov pre MsÚ Žilina“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme
vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania tovaru
MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1

12. Obsah ponuky
1/Krycí list ponuky
2/ Návrh na plnenie kritérií
3/ Vyplnený a podpísaný návrh ZoD (príloha č.1)

13. Doplnujuce informacie
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
2.Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa
budú podieľať na plnení zmluvy.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení.
5.Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v
tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní
v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

S pozdravom
Janka Hrankaiová
041/7063 109
Mesto Žilina, referent VO

