Obec Horné Saliby
925 03 Horné Saliby, Hlavná 297
telefón: 031 / 7852 399; e-mail: obeckher@stonline.sk
________________________________________________________________________________________________

Investícia do Vašej budúcnosti!
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou (ESF - Európsky sociálny fond)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle § 102 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami uvedeného zákona si Vás
dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru:
„Zariadenie a vybavenie do špeciálnej učebne prírodovedných predmetov“
V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.
Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na požadovaný
predmet obstarávania.
S pozdravom
V Horných Salibách, dňa 05.10.2009

Ing. Pavol Dobosy
starosta obce

Prílohy:
Podklady k spracovaniu ponuky - Príloha č.1
Cenová ponuka (vzor) - Príloha č.2
Návrh kúpnej zmluvy – Prílohy č.3

Príloha č.1
Podklady k spracovaniu ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Horné Saliby
Sídlo:
Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Dobosy, starosta obce
IČO:
00305 952
DIČ:
2021153563
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Kovács
Telefón:
0908 / 320 426
kovacs@dolnesaliby.sk
E-mail:
2. Predmet zákazky:
„Zariadenie a vybavenie do špeciálnej učebne prírodovedných predmetov“
kód CPV:
30213100-6 Prenosné počítače
30216110-0 Skenery na používanie s počítačom
30237200-1 Príslušenstvo počítačov
48624000-8 Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC)
38652120-7 Videoprojektory
38651600-9 Digitálne fotoaparáty
38634000-8 Optické mikroskopy
32332100-0 Diktafóny
3. Opis zákazky
Dodávka predmetu zákazky sa realizuje v rámci projektu s názvom „Naša krajina, náš región a naše
životné prostredie v inovatívnej výučbe prírodovedných predmetov“. Projekt je realizovaný v rámci
Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy,
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (Zmluva o poskytnutí NFP č. 085/2009/1.1/OPV,
ITMS kód projektu: 26110130131).
Technické a didaktické prístroje sú nasledovné:
Názov zariadenia

Technický popis zariadenia

Notebook

15.4" WXGA displejom, procesor min. 2.0 GHz, pamäť min. 2 048 MB, min.
160 GB pevný disk, optická mechanika, grafika, sieťová karta, modem, WiFi,
čítačka kariet (SD/MMC/MS/MS PRO)

Aplikačný softvér Windows Vista Home Basic v slovenskom jazyku.
Tlačiareň
Multifunkčné zariadenie kombinujúce laserovú farebnú tlačiareň a kopírku.
Rozlíšenie farebnej tlače.
Dataprojektor
Projektor s technológiou 3 LCD zobrazujúci pomocou troch LCD panelov.
Rozlíšenie 720p (1280 x 720), uhlopriečka obrazu od 60 do 762 cm, pomer
veľkosti strán 16:9, diaľkové ovládanie.
Skener
Tenký stolný skener pre skenovanie dokumentov. Rozlíšenie až 2400 x 4800
dpi, maximálny rozmer dokumentu A4, napájanie cez USB port.
Iné (Digitálny
Digitálny fotoaparát so senzorom min. 7,1 megapixelu (3072 x 2304), min. 10x
fotoaparát na
optický a 4,8 x zoom, pamäť min. 27MB, elektronická stabilizácia obrazu, min.
elektronické
2,5" LCD displej, USB 2.0, A/V napájanie 4x AA batéria
spracovanie
rastlín)
Iné (Mikroskop
Farebný obraz, min. 10 x zväčsiteľná okulárna šošovka, automatický svetelný
s digitálnou
kontrast, kompatibilita WINDOWS, stabilná konštrukcia, okulárna ručička,
okulárnou
achromatické objektívy, kruhová diafragma.
technikou)
Iné (Kamera)
Iné (Diktafón)

DVD videokamera, LCD min. 2,7" dotykový, zoom optický min. 10x, foto
režim JPEG 640x480.
Digitálny hlasový záznamník, výdrž min. 64 hodín hlasového záznamu,
možnosť stiahnuť nahrávky, priamo do PC.

Počet
kusov
14
14
1
1
2

2

1

2
2

4. Miesto dodania tovaru:
Spoločná budova základných škôl, t.j. Základná škola s materskou školou Hlavná 299 Horné Saliby (sídlo:
925 03 Horné Saliby, Hlavná 299) a Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom
maďarským Istvána Széchenyiho Horné Saliby – Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola és
Óvoda Felsıszeli (sídlo: 925 03 Horné Saliby, Hlavná 299)

5. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva (návrh kúpnej zmluvy je v prílohe č.3 tejto výzvy) uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Kúpna zmluva bude uzatvorená po kontrole dokumentov
z verejného obstarávania Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (zdroj EÚ), štátneho rozpočtu
a rozpočtu obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 190,00 EUR.
Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry. Faktúry sú splatné do 60 dní a budú vystavené po
dodávke predmetu obstarávania.

7. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:
- cenovú ponuku na celý predmet obstarávania, podľa prílohy č. 2.
- návrh kúpnej zmluvy, podľa prílohy č.3
- neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.
Uvedené doklady uchádzač predloží v zalepenej obálke podľa bodu 9.

Celá ponuka musí byť doložená v dvoch originálnych exemplároch!
8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty, alebo doručiť osobne na adresu uvedenú v bode 1,
v termíne do 19.10.2009 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke s názvom:
"Cenová ponuka – Zariadenie a vybavenie do špeciálnej učebne prírodovedných predmetov" Neotvárať!

10. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 19.10.2009 o 14.00 hod. na adrese obstarávateľa.
O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumení.

V Horných Salibách, dňa 05.10.2009

Ing. Pavol Dobosy
starosta obce

Príloha č.2
CENOVÁ PONUKA - ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
Zákazka: Zariadenie a vybavenie do špeciálnej učebne prírodovedných predmetov

Názov
zariadenia
Notebook

Aplikačný
softvér
Tlačiareň

Technický popis zariadenia
15.4" WXGA displejom, procesor min. 2.0
GHz, pamäť min. 2 048 MB, min. 160 GB
pevný disk, optická mechanika, grafika,
sieťová karta, modem, WiFi, čítačka kariet
(SD/MMC/MS/MS PRO)
Windows Vista Home Basic v slovenskom
jazyku.
Multifunkčné zariadenie kombinujúce
laserovú farebnú tlačiareň a kopírku.
Rozlíšenie farebnej tlače.

Jednot.
cena
Počet
m.j.
jednotiek bez DPH
(EUR)

kus

14

kus

14

kus

1

Dataprojektor Projektor s technológiou 3 LCD zobrazujúci
pomocou troch LCD panelov. Rozlíšenie
720p (1280 x 720), uhlopriečka obrazu od 60 kus
do 762 cm, pomer veľkosti strán 16:9,
diaľkové ovládanie.
Skener
Tenký stolný skener pre skenovanie
dokumentov. Rozlíšenie až 2400 x 4800 dpi,
kus
maximálny rozmer dokumentu A4, napájanie
cez USB port.
Iné (Digitálny Digitálny fotoaparát so senzorom min. 7,1
fotoaparát na megapixelu (3072 x 2304), min. 10x optický a
elektronické 4,8 x zoom, pamäť min. 27MB, elektronická
kus
spracovanie
stabilizácia obrazu, min. 2,5" LCD displej,
rastlín)
USB 2.0, A/V napájanie 4x AA batéria
Iné
(Mikroskop s
digitálnou
okulárnou
technikou)

Farebný obraz, min. 10 x zväčsiteľná
okulárna šošovka, automatický svetelný
kontrast, kompatibilita WINDOWS, stabilná
konštrukcia, okulárna ručička, achromatické
objektívy, kruhová diafragma.

Iné (Kamera)

DVD videokamera, LCD min. 2,7" dotykový,
zoom optický min. 10x, foto režim JPEG
kus
640x480.
Digitálny hlasový záznamník, výdrž min. 64
hodín hlasového záznamu, možnosť stiahnuť kus
nahrávky, priamo do PC.

Iné
(Diktafón)

kus

Jednot.
cena
s DPH
(EUR)

Výdavky
spolu
bez DPH
(EUR)

1

2

2

1

2

2

Výdavky celkom

Informatívna cena v
slovom:

........................................................ Sk

..................................................................... EUR

Som platiteľ / nie som platiteľ DPH. (neplatný údaj prečiarknuť)

V ............................dňa ................... 2009
--------------------------------podpis zodpovednej
osoby a odtlačok pečiatky

Výdavky
spolu
s DPH
(EUR)

Príloha č.3

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBCHZ“)
uzavretá medzi
I. Zmluvné strany
1.1

Obchodné meno:
adresa:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
tel.:
e-mail:
bankové spojenie:
číslo účtu:
ďalej ako „predávajúci“
1.2

Obchodné meno:
adresa:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
tel.
e-mail:
bankové spojenie:
číslo účtu:
ďalej ako „kupujúci“

a
Obec Horné Saliby
Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby
Ing. Pavol Dobosy, starosta obce
00305 952
2021153563
031 / 7852398
obeckher@stonline.sk
Dexia banka Slovensko, a.s.
1010255001 / 5600
II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený v bode 2.2
tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok
kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu „Zariadenie a vybavenie do špeciálnej učebne
prírodovedných predmetov“ v rámci realizácie projektu s názvom „Naša krajina, náš región
a naše životné prostredie v inovatívnej výučbe prírodovedných predmetov“ (Zmluva o poskytnutí
NFP č. 085/2009/1.1/OPV, ITMS kód projektu: 26110130131).

Zoznam a charakteristika technických a didaktických prístrojov:
Názov zariadenia

Technický popis zariadenia

Notebook

15.4" WXGA displejom, procesor min. 2.0 GHz, pamäť min. 2 048 MB, min.
160 GB pevný disk, optická mechanika, grafika, sieťová karta, modem, WiFi,
čítačka kariet (SD/MMC/MS/MS PRO)
Windows Vista Home Basic v slovenskom jazyku.
Multifunkčné zariadenie kombinujúce laserovú farebnú tlačiareň a kopírku.
Rozlíšenie farebnej tlače.
Projektor s technológiou 3 LCD zobrazujúci pomocou troch LCD panelov.
Rozlíšenie 720p (1280 x 720), uhlopriečka obrazu od 60 do 762 cm, pomer
veľkosti strán 16:9, diaľkové ovládanie.
Tenký stolný skener pre skenovanie dokumentov. Rozlíšenie až 2400 x 4800
dpi, maximálny rozmer dokumentu A4, napájanie cez USB port.
Digitálny fotoaparát so senzorom min. 7,1 megapixelu (3072 x 2304), min. 10x
optický a 4,8 x zoom, pamäť min. 27MB, elektronická stabilizácia obrazu, min.
2,5" LCD displej, USB 2.0, A/V napájanie 4x AA batéria

Aplikačný softvér
Tlačiareň
Dataprojektor

Skener
Iné (Digitálny
fotoaparát na
elektronické
spracovanie rastlín)
Iné (Mikroskop
s digitálnou okulárnou

Farebný obraz, min. 10 x zväčsiteľná okulárna šošovka, automatický svetelný
kontrast, kompatibilita WINDOWS, stabilná konštrukcia, okulárna ručička,

Počet
kusov
14
14
1
1
2

2

1

technikou)

achromatické objektívy, kruhová diafragma.

Iné (Kamera)

DVD videokamera, LCD min. 2,7" dotykový, zoom optický min. 10x, foto
režim JPEG 640x480.
Digitálny hlasový záznamník, výdrž min. 64 hodín hlasového záznamu,
možnosť stiahnuť nahrávky, priamo do PC.

Iné (Diktafón)

2
2

2.3 Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

3.1

III. Kúpna cena a jej splatnosť
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške:

Názov
zariadenia
Notebook

Technický popis zariadenia
15.4" WXGA displejom, procesor min. 2.0
GHz, pamäť min. 2 048 MB, min. 160 GB
pevný disk, optická mechanika, grafika,
sieťová karta, modem, WiFi, čítačka kariet
(SD/MMC/MS/MS PRO)
Windows Vista Home Basic v slovenskom
jazyku.
Multifunkčné zariadenie kombinujúce
laserovú farebnú tlačiareň a kopírku.
Rozlíšenie farebnej tlače.

Aplikačný
softvér
Tlačiareň

Jednot.
Počet
cena
m.j.
jednotiek bez DPH
(EUR)

kus

14

kus

14

kus

1

Dataprojektor Projektor s technológiou 3 LCD zobrazujúci
pomocou troch LCD panelov. Rozlíšenie
720p (1280 x 720), uhlopriečka obrazu od 60 kus
do 762 cm, pomer veľkosti strán 16:9,
diaľkové ovládanie.
Skener
Tenký stolný skener pre skenovanie
dokumentov. Rozlíšenie až 2400 x 4800 dpi,
kus
maximálny rozmer dokumentu A4, napájanie
cez USB port.
Iné (Digitálny Digitálny fotoaparát so senzorom min. 7,1
fotoaparát na megapixelu (3072 x 2304), min. 10x optický a
elektronické 4,8 x zoom, pamäť min. 27MB, elektronická
kus
spracovanie
stabilizácia obrazu, min. 2,5" LCD displej,
rastlín)
USB 2.0, A/V napájanie 4x AA batéria
Iné
(Mikroskop s
digitálnou
okulárnou
technikou)

Farebný obraz, min. 10 x zväčsiteľná
okulárna šošovka, automatický svetelný
kontrast, kompatibilita WINDOWS, stabilná
konštrukcia, okulárna ručička, achromatické
objektívy, kruhová diafragma.

Iné (Kamera)

DVD videokamera, LCD min. 2,7" dotykový,
zoom optický min. 10x, foto režim JPEG
kus
640x480.
Digitálny hlasový záznamník, výdrž min. 64
hodín hlasového záznamu, možnosť stiahnuť kus
nahrávky, priamo do PC.

Iné
(Diktafón)

kus

Jednot.
cena
s DPH
(EUR)

Výdavky
spolu
bez DPH
(EUR)

Výdavky
spolu
s DPH
(EUR)

1

2

2

1

2

2

Výdavky celkom

slovom:

........................................................................ euro /
........................................................................ slovenských korún.

Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim v deň dodania tovaru najneskôr do
60 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v uvedenej lehote, je
predávajúci od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo
výške 0,05% za každý deň omeškania až do zaplatenia kúpnej ceny.

IV. Miesto a čas dodania
4.1 Predávajúci je povinný dodať tovar do sídla kupujúceho na svoje náklady.
4.2 Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú.
4.3 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa bodu 2.2 tohto článku zmluvy najneskôr do 16.11.2009.
V. Akosť a obal tovaru
5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa akosti uvedenej v článku II.
5.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zabalený spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
VI. Záruka za akosť
6.1 Predávajúci preberá záväzok, že dodaný tovar bude po dobu 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru
podľa článku IV. tejto zmluvy spôsobilý na obvyklý účel.
6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru.
VII. Reklamácia vád tovaru
7.1 Vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však do
skončenia trvania záručnej doby podľa článku VI. tejto zmluvy.
7.2 Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne alebo osobne u zodpovedného
pracovníka predávajúceho.
VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva
8.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa článku III.
tejto zmluvy.
IX. Záverečné ustanovenia
9.1 Predávajúci (dodávateľ tovaru) zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti „Zmluvy o poskytnutí NFP č.
085/2009/1.1/OPV“ uzatvorenou medzi obcou Horné Saliby a Agentúrou Ministerstva školstva SR
pre štrukturálne fondy EÚ, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. Všeobecne zmluvných
podmienok k zmluve o poskytnutí NFP č. 085/2009/1.1/OPV a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
9.2 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
9.3 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami
OBCHZ a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.
9.4 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým
dohodou.
9.5 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali
v čase jej podpisu.
9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
9.7 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom predávajúci
obdrží jedno vyhotovenie a kupujúci 3 vyhotovenia.
9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho
pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.
Predávajúci:

Kupujúci:

V .............................. , dňa ...............2009

V Horných Salibách, dňa ...............2009

Ing. Pavol Dobosy
starosta obce

