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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Fond sociálneho rozvoja
IČO:  30854687
Špitálska 4, 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Ostrožlíková
Telefón: +421 220462330
Fax: +421 220462528
Email: vo@fsr.gov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.fsr.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Nákup výpočtovej/kancelárskej techniky pre FSR

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 Bratislava
NUTS kód: 
SK010

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je nákup výpočtovej/kancelárskej techniky pre Fond sociálneho rozvoja

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30213100-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30213300-8,  30233152-1,  30237410-6,  30237460-1,  30121200-5,  32333200-8,  38651600-9,
38652100-1,  48324000-5,  48624000-8 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

24 ks - kancelársky notebook; 6 ks - kancelársky počítač; 2 ks - projektor; 3 ks - kompaktný digitálny fofoaparát; 1 ks -
digitálna kamera; 35 ks - multifunkčné zariadenie; 22 ks - Microsoft Officr 2012 alebo ekvivalent 22 ks; 2 ks - Microsoft
Visio 2010 alebo ekvivalent; 15 ks - interné vypaľovačky (DVD); 20 ks - optická myš; 20 ks - klávesnice k PC

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  31 987,4000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v dňoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  10

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke
preukazuje osobné postavenie podľa § 26 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní dokladom že je oprávnený dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uchádzač môže tento doklad nahradiť predložením
Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 Odôvodnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní : Predmetná podmienka vyplýva z § 99 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledujúce doklady, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť, alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu
zákazky podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:3.1 zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých
služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol tento verejný
obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ 2. bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
Verejný obstarávateľ vyžaduje ako minimálnu úroveň technickej spôsobilosti predloženie aspoň jednej referencie
preukazujúcej dodávku v oblasti predmetu zákazky v sume minimálne 20 000,00 € bez DPH
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Verejný obstarávateľ si na základe vyžiadaných dokladov overuje
schopnosť a skúsenosť dodania obdobného predmetu zákazky
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

A/2012/02020/223
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  26.11.2012 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  26.11.2012 14:00
Miesto :  Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, zasadačka na 5. poschodí
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti.Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
VI.2.    Ďalšie informácie 

Súťažné podklady budú prístupné na stránke http://www.fsr.gov.sk/sk/verejne-obstaravania.Verejný obstarávateľ
odporúča potenciálnym záujemcom, ktorí si stiahnu súťažné podklady odoslať o tom informáciu na emailovú adresu
kontaktnej osoby pre prípadné oznámenie vysvetľovania súťažných podkladov. Okrem toho bude FSR zverejňovať
odpovede na prípadné otázky aj na svojej stránke, v časti kde je zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ nebude poskytovať súťažné podklady v listinnej podobe.Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky
bude financovaný z fondov EÚ verejný obstarávateľ prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po
overení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania
bude so záporným výsledkom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadanie podprahovej zákazky zrušiť.Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1 alebo
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
02.11.2012
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