Naša značka: CZ 6021/2017 RE
Vaša značka:
Vybavuje: Bš/0915 934 145
Ružomberok, 08.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku, v súlade s podmienkami (§ 117)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o
verejnom obstarávaní"), týmto vyzýva záujemcov/uchádzačov (alebo dodávateľov) na predloženie
ponuky:
1.

Verejný obstarávateľ:
Katolícka univerzita v Ružomberku
IČO: 37801279
Sídlo a kontaktné miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Kontaktná osoba pre podmienky a postupy verejného obstarávania: Ing. Jaromír Bíroš
Mobil: +421 915934145, Telefón: +421 444304693,
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ku.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d)

2.

Predmet zákazky: Zariadenie na tlač dokumentov pre zrakovo postihnutých

SpotDot Embosser, alebo „ekvivalent“.
3.

Lehota plnenia predmetu zákazky:
Lehota dodania tovaru: 6 týždňov od zaslania objednávky.

4.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vysokošpecializované zariadenie na braillovskú tlač dokumentov
pre ľudí so zrakovým postihnutím
„ekvivalent“).

(tlačiareň ako:

SpotDot Embosser, alebo

Zariadenie umožňuje tlačiť „viacvrstvami“, čo umožňuje ľudom so zrakovým
postihnutím, odlišovať vrstvami tlače farbu textu.
A. Požadované technické vlastnosti:
Jednotka

Minimum Maximum Presne

hmatové rozlíšenie

DPI

20

rozlíšenie farebnej tlače

DPI

300

šírka papiera

mm

110

216

B. Ďalšie technické vlastnosti:
a) najvyššia produkcia braillských a atramentových dokumentov súčasne, pracuje s
papierom A4 a softvérovým balíkom TSS Tiger Software pre Braillovu a
atramentovú produkciu v rámci MS Office.
b) jednoducho ovládateľný ovládací panel s hmatovými tlačidlami, používa rovnaký
papier a atramentové kazety ako atramentová tlačiareň HP, Formátuje dokument
Word a Excel automaticky do braillovského písma
c) automatické podávanie papiera
d) režim tlače: jednostranný
e) šírka tlače: až 8 palcov (203 mm)
f) hmatové grafické výšky bodov : 7 fáz pre reprezentáciu farieb
g) pripojenie / kompatibilita: USB (1.1, 2.0), / Windows 7, 8 / 8.1, 10
5.

Kód CPV: 42962000-7 - Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia

6.

Spôsob predkladania ponúk:
Predloženie ponuky je považované za žiadosť o účasť.
Ponuka sa podáva:
A. písomne prostredníctvom pošty na adresu verejného obstarávateľa,
alebo
B. elektronicky vo formáte (pdf.) na adresu: verejne-obstaravanie@ku.sk
Je potrebné, aby dokumentácia bola predložená uchádzačom v termíne na predkladanie
ponúk

v rozsahu dokumentácie podľa bodu 7) tejto výzvy.

Obálku / Správu označte: „Zariadenie na tlač dokumentov pre zrakovo postihnutých“.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im
vznikli s prípravou a doručením ponuky. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk, nebude zaradená do hodnotenia.
7.

Obsah ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť povinná dokumentácia:
a) Vyplnená Prílohu č. 1 – Vzor úvodnej strany súťažnej ponuky uchádzača;
b) Katalógový leták (datasheet) pre položky tovarov s požadovanými technickými
vlastnosťami;
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8.

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 14.11.2017 do 12.00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude zaradená do hodnotenia.
Predloženie ponuky je považované za žiadosť o účasť.

9.

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 962,- (€ s DPH)
Hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní , prieskumom
trhu.

10. Miesto dodania tovaru:
Katolícka univerzita v Ružomberku so sídlom na Hrabovskej ceste 1A, 034 01 Ružomberok.
11. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu,
platby realizované bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúr 30 dní.
12. Ostatné podmienky:
a) Vrátane dopravy na miesto plnenia
b) Vrátane inštalácie, servisu a zaškolenia obsluhy na mieste plnenia.
c)

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené
v špecifikácii predmetu zákazky.

d) Tovar musí byť originálny, nový, nie repasovaný, resp. použitý.
e) Záruka 24 mesiacov.
f)

Cenu za plnenie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
na základe predložených faktúr.

g) Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom
znení a číslo objednávky objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti
podľa tohto bodu, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti na doplnenie a/alebo
prepracovanie dodávateľovi.
h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v
prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila;
i)

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ CZ 6021/2017 RE.

13. Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:
Kritérium č. 1 - Najnižšia cena v € s DPH celkom.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk uchádzačov podľa kritéria č. 1 (najnižšej ceny).
Úspešný uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu v € s DPH celkom na
dodanie predmetu zákazky. Je potrebné, aby uchádzač do svojej ponuky zakalkulovať aj
náklady spojené s dovozom, resp. všetky náklady spojené so splnením predmetu zákazky.
Hodnotenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky ostatných uchádzačov sa
vyjadrí zostupným zoradením v tabuľkovom prehľade. Výsledné celkové ceny uchádzačov sa
zaokrúhlia

na

dve

desatinné

miesta.

Verejný

obstarávateľ

príjme

dodávateľa/uchádzača, ktorý sa umiestni na 1. mieste.
Prílohy: Príloha č. 1 – Vzor úvodnej strany súťažnej ponuky uchádzača.
Mgr. Daniela Vrabková - Kvestorka KU v Ružomberku
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ponuku

