Mesto Dunajská Streda – Dunaszerdahely Város
Mestský úrad  – Városi hivatal
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
VÝZVA - S Ú Ť A Ž N É    P O D K L A D Y	
Zákazka  nebežného charakteru podľa § 9 ods. 9.  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie  služieb  „Zabezpečenie výpočtovej techniky pre  mesto Dunajská Streda“

1.Identifikácia obstarávateľa
Názov:		          Mesto Dunajská Streda
Adresa:                     Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	   JUDr. Hájos Zoltán, primátor mesta Dunajská Streda
IČO:                          00305383
DIČ:                         20 21 12 99 68

2. Typ zmluvy: Rámcová zmluva  podľa § 269 ods.2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda                      

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah
Verejný obstarávateľ, mesto Dunajská Streda uzavrie rámcovú zmluvu na zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov mesta Dunajská Streda. Rámcová zmluva sa uzavrie na 1 rok. Minimálne  hardvérové požiadavky počítačovej zostavy sú definované v prílohe č. 1.

5. Kód CPV:
Hlavný slovník: 30000000-9

6. Podmienky účasti
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ako originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

7. Zmluvná cena
Pri stanovení zmluvnej ceny  záujemca vychádza z opisu predmetu zákazky. 

8. Variantné riešenia
Nie.

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky: Rámcová zmluva  sa uzavrie na 1 rok. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Dunajská Streda. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Úhrada faktúry za  poskytnutý tovar/ služby bude po úspešnom dodaní jednotlivých počítačových zostáv (v lehote do 30 dní odo dňa doručenia  faktúry). 

11. Pokyn k predloženiu ponuky.
Predložená ponuka musí  obsahovať:
	Doklady k splneniu podmienok účasti v zmysle bodu č. 6

Cenovú ponuku (ocenená príloha č. 2)
Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzii.


12. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena.

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom služby na adresu uvedenú v bode 1 alebo osobne na podateľňu MsÚ Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 1. poschodie, kancelária č. 218, v termíne do 24.2.2014 do 10.00 hod. Na obálke je potrebné uviesť:
1. „NEOTVÁRAŤ, verejná súťaž“
2. Názov predmetu obstarávania „Zabezpečenie výpočtovej techniky pre mesto Dunajská Streda“
3. Identifikačné údaje uchádzača (Obchodný názov, sídlo/adresa, IČO, DIČ, IČ pre DPH, bankové spojenie, číslo účtu), kontakt (telefónne číslo, e-mailová adresa)
4. Meno kontaktnej osoby (Mgr. Marián Herceg). 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 

14. Lehota viazanosti ponúk:
do 15.03.2014

15. Ďalšie informácie:

Kontaktná osoba
Za vecné otázky:
Mgr. Marián Herceg
marian.herceg@dunstreda.eu   
Za procesnú stránku:
Ing. Zuzana Andrássy, PhD. 
vo@3connect.sk   

Dátum: 18.02.2014					
								 Ing. Zuzana Andrássy PhD.  
                                                                                      Odborne spôsobilá osoba splnomocnená  
		na výkon VO
       
Dátum zverejnenia: 18.02.2014
Termín predkladania ponúk: 24.02.2014                    






















Príloha č.1 Technická špecifikácia výpočtovej techniky


	Minimálne hardvérové požiadavky počítačovej zostavy:


Procesor (CPU) – 	dosahujúci 4290 bodov (alebo vyššie) v programe PassMark - CPU 
                                    Mark   s integrovanou grafikou dosahujúci rozlíšenie 2048 x 1536 @ 
                                    75 Hz

Pevný disk –         	min. 500GB 32MB cache s pripojením SATA 3 600Gbps

RAM –                  	min. 4GB DDR3/1333MHz

Audio –                 	integrované na MB

Optická mechanika – DVD+/-RW s pripojením SATA

Komunikácia – 	integrovaná sieťová karta podporujúci Gigabit LAN

Porty – 			minimálne 6 zásuviek USB 2.0 na pripojenie externých periférii bez 		potreby otvárania skrinky, z toho minimálne 2 umiestnené na prednej 		alebo hornej časti počítačovej skrine

Periférie – 			min.: klávesnica USB US/SK; 2-tlačidlová optická myš s kolieskom 		USB

Prevedenie – 		microtower/minitower

Operačný systém – 	Windows 7 Professional 64bit slovenský

Záruka – 			2 roky v mieste inštalácie s odozvou nasledujúci pracovný deň 			(náhradné diely dostupné min. 5 rokov od zakúpenia zariadenia), 			náhradný počítač počas celej záručnej opravy s operačným systémom 		Windows 7 Professional a kancelárskym softvérom MS Office

Ovládače – 		stiahnuteľné z webovej stránky výrobcu PC

Vyhlásenie o zhode – vyžaduje sa pri dodaní výpočtovej techniky

Kancelársky softvér - MS Office 2013 pre podnikateľov



	Antivirusový softvér - Vernostná licencia 

			        ESET Endpoint Security 100 licencii na 1 rok













Príloha č.2


Cenová ponuka  na predmet zákazky „Zabezpečenie  výpočtovej techniky pre mesto Dunajská Streda“

Dolu podpísaný.......................................................................,(meno, priezvisko), ako  štatutárny zástupca spoločnosti/fyzická osoba-podnikateľ............................................................................(obchodné meno, sídlo/miesto podnikania), predkladám nasledovnú cenovú ponuku na predmet zákazky „Zabezpečenie  výpočtovej techniky pre mesto Dunajská Streda“

Konečná cena*		
Jednotková cena za počítačovú zostavu 
špecifikovanú v prílohe č.1 bod A)
(cena/ 1počítač s vybavením podľa príloha č.1 bod A)													             ………………..Euro

Zľava								             ………………  Euro

Jednotková cena za antivírusový softvér podľa prílohy č. 1 bod B)			             .........................Euro

Jednotková cena spolu za počítačovú zostavu 
špecifikovanú v prílohe č.1 
s uplatnením zľavy a za antivírusový softvér		            …………………Euro

*konečná cena je pre platcov DPH cena s DPH
 pre neplatiteľov DPH cena bez DPH
Konečná cena obsahuje všetky dodatočné služby nevyhnutné 
k bezproblémovému používaniu výpočtovej techniky
(technická on-line podpora, upgrade operačného systému atď.)/
                         


V                               dňa


									.............................................
									Pečiatka, podpis

