Číslo spisu: 3609/2021

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN:
Kontaktné osoby:
vo veciach zákazky:
Telefón:
Email:
vo veciach verejného obstarávania:
telefón:
E-mail:

2.

3.
4.

5.
6.

Mesto Kolárovo
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Árpád Horváth – primátor mesta
00306517
2021014776
SLSP Kolárovo
SK68 0900 0000 0000 2639 5098

Štefan Husvéth
0908786380
admin@mestokolarovo.sk
Ing. Margita Gőghová
servicevo@kolarovo.sk

Názov predmetu obstarávania:
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade s §117 Zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len
ZVO).
Názov predmetu zákazky: nákup PC,
Druh zákazky: tovar
Slovník spoločného obstarávania (CPV):
42962000-7 Tlačiarenské/kopírovacie a grafické zariadenia, 30234000-8 Pamäťové
médiá, 30213100-6 Prenosné počítače, 48820000-2 Servery30237200-1, Príslušenstvo
počítačov, 48624000-8 Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača
(PC),da32324300-3 Televízne zariadenia.
Miesto dodania: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 2590/1 946 03 Kolárovo
Opis predmetu obstarávania:
6.1 Je kúpa strojov a zariadení s prílohou č.4 „Návrh na plnenie kritérií“ vrátane prepravy na
miesto dodania a skúšobnej prevádzky pred kontaktnou osobou vo veciach zákazky podľa
bodu č. 1 tejto výzvy. Súčasťou strojov a zariadení sú aj súčiastky, komponenty,
umožňujúce riadnu prevádzku.
6.2 Predmet zákazky je možné rozdeliť na jednotlivé položky tovaru, tzn. podanie cenovej
ponuky ako i vyhodnotenie je možné rozdeliť na jednotlivé položky zákazky. Verejný
obstarávateľ pri vyhodnotení cenových ponúk určí víťaza podľa jednotlivých položiek
tovaru, ktoré sú ocenené najnižšou cenou v rámci všetkých uchádzačov.

1

č. pol.

1

2
3
4

názov :Značka produktu je orientačný je vhodný aj
EKVIVALENT
Počítač HP EliteDesk 800 G2: CPU: Intel Core i5 6500 (6M
Cache, 3.20 GHz up to 3.60 GHz), RAM: 8GB SO-DIMM
DDR4, HDD: 256GB SSD, GPU: Intel HD Graphics 530, OS:
Windows 10 Professional 64-bit
notebook LENOVO ThinkPad L560: CPU: Intel Core i5
6300U (3M Cache,2.40 GHz up to 3.00 GHz), RAM: 8GB SODIMM DDR3, HDD: 256GB SSD, Windows 10 Pro 64 bit
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428dw
čb laser, A4, duplex, sieť, skener s podávačom (ADF)
Monitor: 24.0" Typ displeja: matný Rozlíšenie displeja: FHD
(1920 x1080) alebo WUXGA (1920 x 1200)
Technológia: IPS Grafické vstupy: VGA, DisplayPort, HDMI

Jedn.
cena bez
dph

kus

Jedn. cena
s dph

5

2
2
4

5

skartovač Fellowes 73Ci

1

6

Televízor (monitor do zasadačky) od 190 cm
Napr. Hisense 75A6G LED, 191 cm

1

Spolu za skupinu za účelom vyhodnotenia

7.

Predpokladaná hodnota zákazky spolu: 4583,33- Eur bez DPH,
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom, môže verejný obstarávateľ považovať takúto
ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

8.

Lehota na dodanie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdanie
tovaru v lehote najneskôr do 28.12.2021 spolu s vystavenou faktúrou, aby faktúra
mohla byť zaplatená v roku 2021. V prípade nedodržania tejto podmienky verejný
obstarávateľ neprevezme predmet zákazky a odstúpi od zmluvy.

9.

Financovanie predmetu zákazky: z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
a) Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
b) Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe uzatvorenej zmluvy.

10.

Lehota na predloženie ponuky: uplynie dňa 10.12.2021 do 14:00 hod.
Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti
uchádzačovi neotvorenú.

11.

Spôsob predloženia ponuky:

a) Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na
adresu: Mesto Kolárovo, Kostolné nám. Č.1, 946 03 Kolárovo
b) Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky.
c) Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje:
- Adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve

- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania uchádzača),
- obálka musí byť označená :
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – NEOTVÁRAŤ a heslom „PC“

d) V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie
ponuky. T.z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka
skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na vyššie uvedenú adresu. Ponuky
doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote
na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.
12.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude: najnižšia cena
Predmet zákazky je možné rozdeliť na jednotlivé položky tovaru, tzn. podanie cenovej
ponuky ako i vyhodnotenie je možné rozdeliť na jednotlivé položky zákazky. Verejný
obstarávateľ pri vyhodnotení cenových ponúk určí víťaza podľa jednotlivých položiek
tovaru, ktoré sú ocenené najnižšou cenou v rámci všetkých uchádzačov.

13.

Pokyny na zostavenie ponuky:
a) Všeobecné pokyny:
1. Jazyk ponuky: Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského
jazyka.
3. Predmet zákazky je možné rozdeliť na jednotlivé položky. Uchádzač predloží
ponuku na celý predmet zákazky, alebo na niektoré položky podľa prílohy č. 4 „Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“.
4. Variantné riešenie: NIE
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
5. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
b) Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
1. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčame používanie vzoru
v prílohe „Identifikačné údaje uchádzača“(podľa prílohy č.1 tejto výzvy)
2. Vyhlásenie uchádzača, že predložené údaje a doklady sú pravdivé, kompletné,
vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami súťaže (podľa prílohy č. 2 tejto výzvy).
3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – povinné použitie
vzoru v prílohe č. 4 – „Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“.
4. Doplnený a podpísaný návrh obchodných podmienok určených v prílohe č. 6 tejto
výzvy.
5. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických osôb napr.
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra

(stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky
zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

c)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa
§32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

14.

Lehota viazanosti ponúk: do uzatvorenia zmluvy

15.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční bez účasti uchádzačov. Ponuky sa
hodnotia podľa zadaných kritérií, ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste,
ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom
mieste v poradí.

16.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na
predmet zákazky ako i ktoré nebudú predložené podľa požiadaviek a pokynov na
zostavenie ponuky uvedených v tejto Výzve.
b) od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy
ďalšie doklady:
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických osôb napr.
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra
(stačí fotokópia);
2. Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f),
c) Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
d) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky
účasti a ponúkol najnižšiu cenu podľa prílohy č.4 tejto výzvy.
e) S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová dohoda. Návrh zmluvy predstavuje
prílohu č. 6 k tejto výzve. Do návrhu zmluvy doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a
cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
f) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.

g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk. Verejný obstarávateľ neprijíma ponuky aj v prípade, že predložené ponuky nebudú
výhodné pre verejného obstarávateľa alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných
prostriedkov, ktorí má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené, alebo ani jedna
z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve, alebo
sú v rozpore s platnými právnymi normami.
h) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných
dôvodov:
• Nebude predložená žiadna ponuka.
• Ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky výzvy požiadavky na predmet zákazky.
• Zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.
• Cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky.
i)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
j)Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Prílohy:
Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača (záujemcu)
Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 - Spôsob určenia ceny
Príloha č. 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
Príloha č. 5 - Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,
Príloha č. 6 - Obchodné podmienky
S úctou,
V Kolárove, 03.12. 2021

.................................
Árpád Horváth,
primátor mesta

Príloha č. 1
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU
Názov predmetu zákazky: nákup PC,
V súlade s výpisom z Obchodného registra/ Živnostenského registra
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie – číslo účtu:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:

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

Podpis:...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 2

VYHLÁS ENI E
Názov predmetu zákazky: nákup PC,
Uchádzača/záujemcu :
.............................................................................................................................................
1. Vyhlasujem(e), že súhlasím(e)
s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
ktoré určil verejný obstarávateľ.
a) s „Opisom predmetu zákazky“,
b) so „Spôsobom určenia ceny“ uvedeným v prílohe č. 3 tejto výzvy,
c) s „Obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe číslo 6, tejto výzvy,
2. Vyhlasujem(e), že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem(e), že nemám(e) uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu v zmysle §32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. Vyhlasujem(e), že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti
ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
5. Vyhlasujem(e), že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujem(e), že dávam(e) súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. „Konflikt záujmov“: Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) že v súvislosti s uvedeným postupom
zadávania zákazky:
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu
nášho postavenia v súťaži,
b) som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.

Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 3
Spôsob určenia ceny zákazky
Názov predmetu zákazky: nákup PC,
1. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
2. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie
meniť smerom nahor počas doby realizácie zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť
len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
3. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné
miesta.
4. Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet
zákazky.
5. Jednotlivé zložky ceny v prípade keď ich charakter vyžaduje osobitné vyčíslenie treba
uviesť konkrétne nie len s odvolávkou na príslušný právny predpis.
6. Ceny podľa horeuvedených uchádzač zapracuje do „Návrhu uchádzača na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk“ podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.

Príloha č.4
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Názov predmetu zákazky: nákup PC,
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača:
IČO uchádzača:
Telefón kont. Osoby:

č. pol.

1

2

3

4

E-mail kont. osoby

názov :Značka produktu je orientačný je
vhodný aj EKVIVALENT
Počítač HP EliteDesk 800 G2: CPU: Intel
Core i5 6500 (6M Cache, 3.20 GHz up to
3.60 GHz), RAM: 8GB SO-DIMM DDR4,
HDD: 256GB SSD, GPU: Intel HD
Graphics 530, OS: Windows 10
Professional 64-bit
notebook LENOVO ThinkPad L560:
CPU: Intel Core i5 6300U (3M Cache,2.40
GHz up to 3.00 GHz), RAM: 8GB SODIMM DDR3, HDD: 256GB SSD,
Windows 10 Pro 64 bit
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro
MFP M428dw
čb laser, A4, duplex, sieť, skener s
podávačom (ADF)
Monitor: 24.0" Typ displeja: matný
Rozlíšenie displeja: FHD (1920 x1080)
alebo WUXGA (1920 x 1200)
Technológia: IPS Grafické vstupy: VGA,
DisplayPort, HDMI

Jedn. cena
bez DPH v €

kus

Jedn. cena
s DPH v €

Cena s DPH
spolu v €

5

2

2

4

5

skartovač Fellowes 73Ci

1

6

Televízor (monitor do zasadačky) od 190
cm
Napr. Hisense 75A6G LED, 191 cm

1

Pozn.: alebo niektorá z položiek

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

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno,
priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch

Príloha č. 5

Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Názov predmetu zákazky: nákup PC,
Víťazom verejného obstarania bude uchádzač, ktorý podľa prílohy č. 4 tejto výzvy predloží
„Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“, kde bude najnižšia cena .
Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti
a ponúkol cenovo najvýhodnejšiu ponuku podľa prílohy č. 4 tejto výzvy, ktorá ponuka môže
byť rozdelená na časti a môže byť vybratá najlacnejšia skupina z ponuky u každého uchádzača.
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré neboli vylúčené.

Príloha č. 6.

Obchodné podmienky:
Rámcová dohoda

Uzatvorená v súlade ustanoveniami §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v z.n.p. a podľa §83 Zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ZVO) v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk, ďalej len „zmluva“
Čl.I.
Zmluvné strany
Kupujúci: Mesto Kolárovo so sídlom, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO: 00306517, DIČ: 2021014776, IČDPH: nie
Bankové spojenie:
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0000 2639 5098 BIC: GIBASKBX
Zastúpený: Árpád Horváth, primátor mesta,
Kontakt na účely verejného obstrávania: tel: 035-7900914, 0918728135,
email: skolske@kolarovo.sk , Ing.Margita Gőghová
(ďalej len „kupujúci“)
s
Predávajúci:
Zastúpený:
IČO
, IČ DPH:
Zápis v registri: ............................... číslo: ............ zo dňa ............
Bankové spojenie:
Č. účtu: IBAN: ..............., BIC:.........................
Tel.kontakt:
, email:
(ďalej len „predávajúci“)

Čl.II.
Preambula
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa
§117 Zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ZVO) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
ktorej víťazom sa stal predávajúci.

1.

2.

Čl.III.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je predaj tovaru, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby
spojené s dopravou na miesto dodania, vyložením dodávaného tovaru do budovy na mieste
dodania, skúšobná prevádzka pred zodpovednou osobou. V cene predmetu zákazky sú aj
súčiastky, komponenty strojov a zariadení, umožňujúci riadnu prevádzku stroja a
zariadenia.:
Na základe tejto rámcovej zmluvy je možné doobjednať dˇalší potrebný tovar obdobného
charakteru.

Čl.IV .
Dodacie podmienky
1. Lehota na dodanie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdanie tovaru
v lehote do 20.12.2021 spolu s vystavenou faktúrou, najneskôr do 28.12.2021 spolu s
vystavenou faktúrou, aby faktúra mohla byť zaplatená v roku 2021. V prípade
nedodržania tejto podmienky verejný obstarávateľ neprevezme predmet zákazky a
odstúpi od zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa predchádzajúceho bodu tejto
zmluvy v čase a množstve podľa tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar
prevziať.
3. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
4. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané dodacie listy, manuál,
prípadne faktúra.

Čl.V.
Kúpna cena
1. Kúpna cena bola stanovená na základe výsledku verejného obstarávania, v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 .Z.z.
2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy v Eurách.
3. Kúpna cena je splatná na základe faktúry predávajúceho, ktorá budú kupujúcemu
odovzdaná spolu s dodaním predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti
účtovného dokladu a špecifikáciu jednotkovej ceny. Súčasťou faktúry musia byť
dodacie listy, resp. preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa jej
doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej
finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho. Faktúra musí
byť doručená v termíne podľa čl. IV.bod 1 tejto zmluvy.
4. V cene predmetu zákazky sú zahrnuté súvisiace služby spojené s dopravou na miesto
dodania, vyložením dodávaného tovaru do budovy na mieste dodania, inštalácia,
skúšobná prevádzka pred zodpovednou osobou, poskytnutie písomných dokumentov
v zmysle platných právnych noriem v slovenskom alebo českom jazyku. V predmetu
zákazky sú aj súčiastky, komponenty strojov a zariadení, umožňujúci riadnu prevádzku
stroja a zariadenia.
Čl.VI.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry, množstva tovaru špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a termínu
dodania tovaru a faktúry podľa čl. IV.bod 1 tejto zmluvy pokiaľ sa zmluvné strany písomne
sa nedohodnú inak.
Čl.VII.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
Čl.VIII.
Zodpovednosť za vady a záruka
Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka podľa všeobecne platných právnych predpisov.

Čl. IX.

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka .
2. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej sa
stal víťazom.
3. Predávajúci súhlasí so spracovaním osobných údajov.

4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na websídle mesta.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci
dve a predávajúci dve vyhotovenia.

V Kolárove dňa .........................

–––––––––––––––––––––––––––za kupujúceho:
Árpád Horváth
primátor mesta

V Kolárove dňa .......................

–––––––––––––––––––––––
za predávajúceho

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode:

č.
pol.

1

2

Jedn. cena
Jedn. cena
kus bez DPH v
s DPH v €
€

názov Značka produktu je orientačný je vhodný aj
EKVIVALENT
Počítač HP EliteDesk 800 G2: CPU: Intel Core i5 6500
(6M Cache, 3.20 GHz up to 3.60 GHz), RAM: 8GB SODIMM DDR4, HDD: 256GB SSD, GPU: Intel HD Graphics
530, OS: Windows 10 Professional 64-bit
notebook LENOVO ThinkPad L560: CPU: Intel Core i5
6300U (3M Cache,2.40 GHz up to 3.00 GHz), RAM: 8GB
SO-DIMM DDR3, HDD: 256GB SSD, Windows 10 Pro 64
bit

Cena
s DPH
spolu v €

5

2

3

multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428dw
čb laser, A4, duplex, sieť, skener s podávačom (ADF)

2

4

Monitor: 24.0" Typ displeja: matný Rozlíšenie displeja:
FHD (1920 x1080) alebo WUXGA (1920 x 1200)
Technológia: IPS Grafické vstupy: VGA, DisplayPort,
HDMI

4

5

skartovač Fellowes 73Ci

1

6

Televízor (monitor do zasadačky) od 190 cm
Napr. Hisense 75A6G LED, 191 cm

1

Spolu v €

V Kolárove dňa .........................

–––––––––––––––––––––––––––za kupujúceho:
Árpád Horváth
primátor mesta

V Kolárove dňa .......................

–––––––––––––––––––––––
za predávajúceho

