STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA A ELEKTROTECHNICKÁ GÉPIPARI ÉS ELEKTROTECHNIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, PETŐFIHO 2, KOMÁRNO
Petőfiho 2

945 50 Komárno
VO 10/2020 SPŠ - PT

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Špecifikácia predmetu zákazky/Súťažné podklady
k zákazke vykonávanej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky
„Projektory“
Druh zákazky: TOVAR
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická –
Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Adresa organizácie:
Petőfiho 2, 945 50 Komárno
IČO:
00161357
Štatutárny orgán:
Ing. Ján Vetter, riaditeľ školy
Telefón, fax:
035/7731473, 035/7731493
E-mail:
office@spskn.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Angelika Kopják, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
Telefón:
0905293370, 035/7731440
E-mail:
kopjak@spskn.sk
Kontaktné miesto:
Petőfiho 2, 945 50 Komárno
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.spskn.sk
2.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je nákup projktorov.

3.

Miesto dodania:
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
– Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Petőfiho 2, 945 50 Komárno
 hlavná budova školy – kancelária č. 218

4.

Podrobný popis predmetu zákazky

Nákup nových projektorov v počte 2 ks.
nasledovné:

Minimálne poţiadavky na parametre dodávaného tovaru sú

Jasný obraz vysokej kvality. Technológia 3LCD a rovnako vysoký biely aj farebný svetelný výkon. Malý a
ľahký model, ktorý moţno ľahko prenášať z jednej miestnosti do druhej. Vysoko kvalitný zvuk - zabudovaný
5-wattový reproduktor. Ţivotnosť lampy minimálne 12 000 hodín v úspornom reţime. Moţnosť premietania
z rôznych zdrojov prostredníctvom rozhrania HDMI. Nový, nepouţívaný.

Určenie:

Office / Professional

Technológia projekcie:

3LCD

Svietivosť farieb :

3400 lm
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Svietivosť bielej :

3400 lm

Obraz
Rozlíšenie:

1024x768 XGA DPI

Kontrastný pomer (typický):

15 000:1

Pomer strán:

4:3

Horizontalnu korekciu obrazu:

Manuálne

Optika
Zaostrenie:

Manuálne

Lampa
Ţivotnosť lampy v úspornom reţime minimálne:

12.000 hod

Technické informacie a funkcie
Integrované reproduktory:

5W

Bezpečnostný zámok

Áno

Dialkové ovladanie:

Áno

Rozhrania a porty
USB:

Áno

HDMI:

Áno

DVI:

Nie

Audio jack výstup:

Áno

Audio jack vstup:

Áno

Kompozitný:

Áno

Podmienkou je lehota dodania do 29. 12. 2020.
Podrobný opis predmetu obstarávania - „Zadanie“ - tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.
Uchádzač musí predloţiť ponuku na celý predmet zákazky v poţadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za
podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Neumoţňuje sa predloţiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predloţené.
5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet
Hlavný slovník:

6.

38652120-7
38600000-1
38652100-1
60000000-8

Videoprojektory
Optické nástroje
Premietacie prístroje
dopravné sluţby

Trvanie zmluvy a (alebo) lehota dodania:
Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na predmet obstarávania.
Lehota dodania: najneskôr do 29. 12. 2020 Podmienky financovania
obstarávania:

predmetu
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Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloţenej faktúry. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky ani zálohy. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky za skutočne
dodaný tovar.
7.

Obsah, príprava ponuky – cenová ponuka
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
1. cenovú ponuku
cenovú ponuku môţete vypracovať nasledovne:
a) úplným vyplnením zadania (príloha č. 1),
b) alebo vypracovaním komplexnej cenovej ponuky v ľubovoľnom formáte, ktorá bude obsahovať
všetky predpísané náleţitosti zo zadania (z prílohy č. 1)
 do ponúkanej ceny za jednotlivé poloţky uvádzané v zadaní, uchádzač zahrnie všetky náklady,
ktoré sú spojené s vykonaním sluţieb (napr. dopravné náklady, cena práce, primeraný zisk).
Cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí byť potvrdená dodávateľom (podpisom a pečiatkou
v prípade, ak je uchádzač povinný pouţívať pečiatku) a s uvedením dátumu vyhotovenia.
2. Fotokópiu dokladu, ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce,
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky;

úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloţenie originálu alebo overenej kópie dokladu, ktorý ho
oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať sluţbu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky – nie staršieho ako 3 mesiace

3. Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 2)
Predloţené doklady musia byť originály alebo ich overené kópie (ak nie je uvedené ináč).
Verejného obstarávania sa môţe zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti.
V prípade, ak by uchádzač nepredloţil doklad o tom, ţe uchádzač je oprávnený poskytovať sluţbu vo
vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku a čestné vyhlásenie
o zákaze účasti vo VO bude zo zákazky vylúčený.
8.

Jazyk ponuky: slovenský
Celá ponuka, tieţ doklady a dokumenty v nej predloţené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

9.

Štruktúra ceny
V prípade platcu DPH sa za ňu povaţuje cena s DPH, v prípade neplatcu DPH konečná, celková cena
predmetu zákazky.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zloţení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane
DPH.
 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, ţe nie
je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
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10. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 08. 12. 2020 do 1100 hod..
Ponuky je moţné doručiť na elektronickú adresu: kopjak@spskn.sk, najneskôr do: 08. 12. 2020 do
11:00 hod.. Ponuky je moţné doručiť aj v listinnej podobe v uzavretej obálke označenej heslom:
„Projektory“ s nápisom „Neotvárať“ pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – Gépipari és Elektrotechnikai
Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno, Petőfiho 2, 945 50 Komárno, alebo osobne do podateľne
(miestnosť č. 107) na uvedenej adrese. Stránkové hodiny podateľne sú Po-Pi od 08,00 do 13,00 hod..
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty budú zaloţené do spisu bez otvorenia.

11. Podmienky vyhodnotenia ponúk
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia e-mailom
(alebo listom).

12. Ďalšie informácie
1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predloţením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na
predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaţ, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých
bola vyhlásená a tieţ v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ţiadnu ponuku.

13. Prílohy

Príloha č. 1: Projektory - zadanie
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní
V Komárne, 04. 12. 2020
S pozdravom

....................................................
Mgr. Angelika Kopják
osoba poverená realizáciou VO

