MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

Náš list číslo

Vybavuje
Follrich Michal Ing.

Svätý Jur
16. 10. 2017

Výzva

na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru / služby / práce „PROJEKTOR S
PRÍLUŠENSTVOM, INTERAKTÍVNA TABUĽA.“ v rámci prieskumu trhu podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a ktorá nespĺňa podmienky
podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 citovaného zákona
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Svätý Jur
IČO:
00 304 832
Sídlo:
Prostredná 29, 900 21, Svätý Jur
E-mail:
msu@svatyjur.sk
2. Typ uzatvorenia zmluvy alebo objednávka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
1 ks MŠ Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur
1 ks MŠ Pezinská 1, 900 21 Svätý Jur
4. Podrobný opis predmetov zákazky:
1. Projektor s príslušenstvom: 2 ks
ultrakrátka projekčná vzdialenosť
technológia projekcie: 3LCD
displey LCD: 0,59 palec s MLA (D8)
natívne rozlíšenie: WXGA, 1280 x 800, 16:10
vysoké rozlíšenie: HD ready
pomer strán obrazu: 16:10
svietivosť: 3 300 ANSI
žiarovka: 245 Š, životnosť 4 000 hodín, 6 000 hodín pri režime šetrenia energiou
lichobežníková korekcia: manuálne vertikálne +3°, manuálne horizontálne +3°
kontrast: 10.000 : 1
životnosť lampy: 6 000 hod.
spracovanie videa: 10 Bits
kmitočet displeja: 50 Hz – 85 Hz
reproduktor: áno
LAN: áno
Pripojenie: HDMI, USB, WGA
Interaktivita: áno
Montáž: projektor na stene, vyučujúci nie je pri (pod) projektorom. (vzdialenosť určujú, limitujú
káble)
Súčasti dodávky na 1 kus (ponuku treba dať na 2 kusy):
Inštalačný materiál (zahrnúť do ceny za montáž)
pero nutné k interaktivite
nastaviteľný držiak na stenu
Káble: HDMI: 15 m
WGA : 15 m
audio: 15 m
USB: 15 m
napájací: 15 m

2. Interaktívna tabuľa: 2 ks
veľkosť: 120 x 180
keramická, biela
5. Rozsah predmetu zákazky:
Dodávka, montáž a inštalácia predmetu zákazky.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.
7. Spôsob tvorby ceny. Uviesť ako má uchádzač spracovať cenu predmetu zákazky, ktorá bude
predmetom aj vyhodnotenia kritéria „najnižšej ceny“.
 Uchádzač predloží cenovú ponuku na 1 ks v zložení: cena bez DPH, DPH, cena celkom.
 Náklady spolu.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky: do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o vysúťažení.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 20. 10. 2017 o 12.00 hod.
b) Doručenie elektronicky na email: msu@svatyjur.sk alebo poštou na adrese uvedenej v bode 1.
tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese, do podateľne.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku po dodaní
zákazky v lehote splatnosti 14 dní od doručenia faktúry. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria: Cena 100%
b) Spôsob hodnotenia kritérií, napr. (každé kritérium bude obsahovať poradie dôležitosti
v bodoch alebo percentách / priama úmera)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práve neprijať ani jednu ponuku
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Ing. Michal Follrich, vedúci ekonomického odd. Mestského úradu
Michal.follrich@svatyjur.sk, 0908 718 095

Ing. Šimon Gabura
Primátor mesta

Svätý Jur: 16. 10. 2017

