VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca

Výzva na predkladanie ponúk
podľa §117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Sídlo :
Zástupca :
IČO :
Kontaktná osoba :
Telefón :
e-mail :

VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
JUDr. Vojtech Hintoš, riaditeľ
00696854
Ing. Nataša Uhriňáková
055/6116322
vialux@domov-barca.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – výpočtovej techniky pre VIA LUX – DSS a ZpS,
Andraščíkova 2, Košice-Barca.
3. Názov predmetu zákazky:
„ Výpočtová technika “
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – výpočtovej techniky pre VIA LUX – DSS a ZpS,
Andraščíkova 2, Košice - Barca (ďalej len „tovar“).
Predmetom zákazky sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava,
naloženie, vyloženie a zapojenie tovarov.
Technická špecifikácia :
1. Multifunkčné zariadenie sieťové : 1ks
• Viaceré funkcie:
tlač, kopírovanie, skenovanie
• Digitálne ovládanie : 2-riadkový displej LCD
2-riadkový textový displej LCD
• Vstupné zariadenie: rozlíšenie sklo skenera 300x300dpi, 600x600dpi,
1200x1200dpi pre skenovanie,300x400dpi pre kopírovanie
ADF:300x300dpi pre skenovanie, 300x400dpi pre
kopírovanie
• Pamäť:
štandardne 256MB
• Porty:
1 vysokorýchlostný port USB 2.0
• Kopírovanie: rozlíšenie kópie (čierny text) 600x600dpi
kópie max. 99
rýchlosť kopírovania (čierna, normálna kvalita, A4) 28kop./min
nastavenie zmenšovania/zväčšenia kópie 25-400%
• Tlač:
podporná priama tlač USB
max. oblasť tlače 214x356mm
rýchlosť čiernobielej tlače (normálna A4) 28str./min
rýchlosť tlače pri obojstrannej tlači A4 18obr./min
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technológia tlače: Laser
tlačový zásobník 1 čierna
• Skenovanie: veľkosť skenovania cez ADF 148,5x210mm (5,85x8,27in)
maximálna veľkosť skenovania 215,9x297mm
formát súboru sken. dokumentu JPG, RAW, PNG, TIFF, PDF
rýchlosť skenovania 15str./min
rozlíšenie skenera voliteľné 300dpi,600dpi,1200dpi
farebné skenovanie
• Rozmer:
cca 490x392x490mm (š x h x v)
2. Multifunkčné zariadenie sieťové color : 1ks
• Funkcie : tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie na e-mail
• Ovládací panel : farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou cca 10,5cm
• Pamäť : štandardné 512MB NAND Flash, 512 MB DRAM
• Počet zásobníka papiera : štandardné 2
• Technológia s funkciou na šetrenie energie
• Vysokorýchlostný port USB 2.0
• Pripojenie k tlačiarni cez LAN
• Rozmer : cca 416x472x400mm (š x h x v)
• Tlač : technológia : laser
rýchlosť: čiernobiela 27 str./min; farebná 27 str./min (A4 normálna
kvalita)
rozlíšenie: čiernobiela 600x600dpi až 38400x600dpi, farebná 600x600dpi
až 38400x600dpi
oblasť : horný 4,23mm, dolný 4,23mm, ľavý 4,23mm, pravý 4,23mm
• Kopírovanie : rýchlosť :čiernobiela 27 kópií/min (A4), farebná 27 kópií/min (A4)
max. počet 999 kópií
zmenšovanie/zväčšovanie: 25až 400%
• Skenovanie : rýchlosť (A4): čiernobiela 29 až 46str./min, farebná 20 až
34str./min
formát skenu PDF, JPG, TIFF
obojstranné skenovanie z automatického podávača
max. veľkosť skenovania 216 x 297mm
optické rozlíšenie skenovania 1200 x 1200dpi
oblasť skenovania max 216x297mm, min 120 x 152mm
• Príslušenstvo: tonerové kazety - čierna, azúrová, žltá, purpurová
3.Počítač : 5ks
• Procesor min. 3,9GHz, 64bit, L1 cache: 2x32 KB, L2 cace: 2X256KB, L3 cache:
3MB, TDP: 51Watt
• Základná doska : podpora CPU 14nm, ram: 2xDDR4 DIMM, podpora pamäti:
ECC, non-ECC
• Grafická karta : CPU, 1GB, 1xD-Sub port, 1920x1200, 60HZ
• 1xPCI Express x 16( PCI Express 3.0 standard), 2xPCI Express x 1 (PCI Express
2.0 standrad)
• 4 x SATA 6Gb/s
• 4 x USB 3.0/2.0, 6 x USB 2.0/1.1
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• Konektory: 1x24-pin ATX, 1x4-pin ATX 12V, 4xSATA 6Gb/s, 1xCPU,
1xS/PDIF, 1xUSB 3.0/2.0, 2xUSB 2.0/1.1, 1xTPM, 1xPS/2 mouse port, 1xPS/2
Keyboard port, 1xD-Sub port, 2xUSB 3.0/2.0, 2xUSB 2.0/1.1, 1xRJ-45, 3x audio
• Disk: min.240GB SSD, ATA III 6Gbit/s, zápis 320MB/s, čítanie 500MB/s
• RAM: 8GB DDR4, 2400MHz, KIT 2x4GB
• DVD napaľovačka, USB reader, Chladič CPU
• Operačný program – Microsoft Windows 10 SK
• MS Office 2016 (Outlook 2016, Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016,
OneNote 2016 trvalá licencia)
4. Počítač : 5ks
• Procesor min. 3,3GHz, 64bit, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600, 1.35V,
350MHZ-1000MHz
• Základná doska : podpora CPU 14nm, ram: 2xDDR4 DIMM, podpora pamätie:
ECC, non-ECC
• Grafická karta : CPU, 1GB, 1xD-Sub port, 1920x1200, 60HZ
• 1xPCI Express x 16( PCI Express 3.0 standard), 2xPCI Express x 1 (PCI Express
2.0 standrad)
• 4 x SATA 6Gb/s
• 4 x USB 3.0/2.0, 6 x USB 2.0/1.1
• Konektory: 1x24-pin ATX, 1x4-pin ATX 12V, 4xSATA 6Gb/s, 1xCPU,
1xS/PDIF, 1xUSB 3.0/2.0, 2xUSB 2.0/1.1, 1xTPM, 1xPS/2 mouse port, 1xPS/2
Keyboard port, 1xD-Sub port, 2xUSB 3.0/2.0, 2xUSB 2.0/1.1, 1xRJ-45, 3x audio
• Disk: min.120GB SSD, ATA III 6Gbit/s, zápis 320MB/s, čítanie 500MB/s
• RAM: 8GB DDR4, 2400MHz
• Operačný DVD napaľovačka, USB reader, Chladič CPU
• program – Microsoft Windows 10 SK
• MS Office 2016 (Outlook 2016, Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016,
OneNote 2016 - trvalá licencia)
5. Monitor: 10ks
• 24ʺ
• Pomer strán 16:9
• Rozlíšenie 1920x1080
• VGA
• Monitor so stojanom
• Kontrast: 1000:1
• Spotreba: 18,82W
6. Drôtový set klávesnica a myš: 10ks
• USB, kábel 1,5m
• myška 3tlačitková s rolovacím kolieskom
• čierne prevedenie
7. Bezdrôtová myš: 3ks
• myška 3tlačitková s rolovacím kolieskom
• podpora Windows 7, Windows 8, Windows 10
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• čierne prevedenie
8. Tlačiareň: 7ks
• čienobiela tlač
• laserová, A4
• rýchlosť tlače 28 str./min
• obojstranné tlačenie
• USB
• LAN
9. Kábel k tlačiarni USB: 4ks
• 3m
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Kód CPV:

30213300 – 8 Stolový počítač

30232110 – 8 Laserové tlačiarne

5. Miesto dodania zákazky:
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice Barca
6. Predpokladaná hodnota zákazky :
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 500,- EUR na celý predmet zákazky
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:
Lehota dodania predmetu zákazky: do 15.06.2020.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VIA LUX – DSS a ZpS na základe faktúr za
skutočne dodaný tovar podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť
faktúry 21 dní od dátumu doručenia faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač preukáže
spôsobilosť na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy (výpis
z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do
Zoznamu podnikateľov). Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo
úradne overenej kópie dokladov.
10. Obsah ponuky :
a) doklad o oprávnení dodávať tovar podľa bodu č. 9 tejto výzvy
b) vyplnený „ Návrh na plnenie súťažných kritérií “ podľa Prílohy č.1
c) cenovú ponuku (príloha č.2)
d) čestné prehlásenie (príloha č.3)
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
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Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuku je možné doručiť:
- osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa (VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, 040 17 Košice – Barca) v uzatvorenej
obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ názov a sídlo verejného obstarávateľa
➢ názov a sídlo uchádzača
➢ označenie : „ súťaž – neotvárať “
➢ heslom: „ Výpočtová technika“
- alebo e-mailom na adresu : vialux@domov-barca.sk kde v predmete správy (e-mailu)
bude napísané : Výpočtová technika
Lehota na predkladanie ponúk je : 29.04.2020 do 9.00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie
ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania
ponuky.
13. Doplňujúce informácie :
Predmetná Výzva môže viesť k uzatvoreniu zmluvnému vzťahu v prípade, že všetky cenové
ponuky bez DPH budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazku s nízkeho rozsahu.
V tomto prípade verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako súťažné ponuky.
Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emailom do
04.05.2020.

V Košiciach 21 .04.2020

..............................................
JUDr. Vojtech Hintoš
riaditeľ
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Príloha č.1

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Názov zákazky : Výpočtová technika

Identifikačné údaje uchádzača :

Uchádzač :

.................................................................

Sídlo organizácie :

.................................................................

Zástupca :

.................................................................

IČO :

.................................................................

DIČ :

.................................................................

IČ DPH :

.................................................................

Tel. číslo :

.................................................................

E-mail :

.................................................................

Predmet zákazky

Celková cena
bez DPH

DPH

Celková cena s
DPH

Výpočtová technika

Dátum : ...............................

_____________________
podpis + pečiatka
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Príloha č.2

Cenová ponuka
Špecifikácia uvedená v opise predmetu zákazky
P.
Názov tovaru
č.

M.j.

Množ.

1. Multifunkčné zariadenie sieťové

ks

1

2. Multifunkčné zariadenie sieťové color

ks

1

3. Počítač

ks

5

4. Počítač

ks

5

5. Monitor 24"

ks

10

6. Drôtový set klávesnica a myš

ks

10

7. Bezdrôtová myš

ks

3

8. Tlačiareň

ks

7

9. Kábel k tlačiarni USB

ks

4

JC bez
DPH

Celková
cena bez
DPH

JC s
DPH

Celková
cena s
DPH

Spolu :

Dňa : ...............................
_____________________
podpis + pečiatka
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Príloha č.3
ČESTNÉ

PREHLÁSENIE

v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

.................................................................
(uvedie sa dátum)

Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:
Adresa:
IČO:

V súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) čestne prehlasujeme, že spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32
ods.1 písm. e) sme oprávnený dodávať tovar1), uskutočňovať stavebné práce1) alebo poskytovať
službu1) a § 32 ods.1 písm. f) nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu).

______________________________________________
(pečiatka a podpis oprávnenej osoby záujemcu/uchádzača)

Poznámka: 1) nehodiace sa preškrtne
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