Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a prieskum trhu na obstaranie tovarov
1. Verejný obstarávateľ

2. Kontaktná osoba

3. Druh zákazky
4. Predmet obstarávania:
5. Podrobnejšia špecifikácia
predmetu obstarávania (popis
činností, počet ks, rozmery, druh
materiálu a pod.)

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8, 851 10 Bratislava
IČO: 00 304 611
Mgr. Martina Zuberská
tel. 421-2-68 20 70 12
prednostka@bratislava-rusovce.sk
Tovar, ktorý je bežne dostupný na trhu
Dodávka servera
Predmetom zákazky je dodávka, doprava a inštalácia servera
pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce podľa
špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tohto prieskumu trhu.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky sú aj služby súvisiace s
migráciou dát z existujúceho servera (SQL databázy,
Windows server) na dodávaný server.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádzajú údaje alebo odkazy
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný
názov, patent alebo typ, umožňuje sa predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo
vyššej kvalite podľa prílohy č. 1 len po konzultácii a so
súhlasom verejného obstarávateľa, nakoľko tento musí byť
kompatibilný
s existujúcim
IT
prostredím
verejného
obstarávateľa.
Požadovaný server musí byť celkom nový, nepoužívaný,
nepoškodený, nevystavovaný a zodpovedajúci požiadavkám
verejného obstarávateľa.
V prípade, ak dodávateľ nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť vo svojej ponuke.
Požadovaná min. záruka 3 roky.

6. Lehota vykonania prieskumu:
7. Termín odovzdania ponuky

8. Spôsob predloženia ponuky

9. Adresa na zaslanie ponuky

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 200 EUR bez DPH
19. 03. 2020 – 25. 03. 2020
25. 03. 2020, do 09:00 hod.
Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do
prieskumu trhu.
Poštou alebo elektronicky e-mailom. Vzhľadom na prijaté
opatrenia v oblasti prevencie šírenia koronavírusu, ponuky
osobne nepreberáme.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou:
Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová ulica č. 8
851 10 Bratislava
Obálka musí byť uzavretá a viditeľne označená „Neotvárať –
súťaž "Server"

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť e-mailom:
prednostka@bratislava-rusovce.sk
Najnižšia ponúknutá cena v EUR s DPH na celý predmet
zákazky
06. 04. 2020

10. Hodnotiace kritérium
11. Predpokladaný termín dodania
tovaru
12. Náležitosti ponuky
•
•
•
•
•
•
•
•

13. Vznik záväzku
14. Formulár zverejnený na web
stránke MČ
15. Ďalšie informácie verejného
obstarávateľa

16. Poznámka

1. Identifikácia účastníka
- presný názov PO/FO
- úplná adresa sídla, adresa pre poštový styk
- IČO
- DIČ
- IČ DPH
- meno a priezvisko osoby na komunikáciu o ponuke
- tel. kontakt
- e-mailová adresa
2. Doklady (jeden z uvedených)
- výpis zo obchodného registra alebo živnostenského registra
alebo iný obdobný
3. Vyplnený položkový rozpočet ceny, v členení cena bez
DPH / s DPH podľa prílohy č. 1 tohto prieskumu trhu
4. Funkčná a technická špecifikácia, vrátane popisu
technických parametrov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením
presných názvov (obchodných značiek) nacenených
výrobkov
5. Kúpna zmluva podpísaná štatutárnym zástupcom alebo
poverenou osobou (v akom prípade je potrebné priložiť aj
príslušné plnomocenstvo) podľa prílohy č. 2
Kúpna zmluva
19. 03. 2020
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
1. predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk v prípade:
− žiadostí o vysvetlenie od záujemcov k predmetu
zákazky,
− iných zistení, ktoré by mohli mať vplyv na predĺženie
lehoty na predkladanie ponúk (napríklad chyba vo
výkaze rozpočtových položiek a pod.),
2. neprijať ani
jednu
z
predložených
ponúk,
ak
ponuková cena nebude vyhovovať finančným možnostiam
verejného obstarávateľa,
3. na základe predložených ponúk nevybrať ani jednu
z ponúk a zrušiť súťaž,
4. zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak
v procese overovania verejného obstarávania bude
zistené porušenie princípov a postupov verejného
obstarávania.
Tento prieskum trhu slúži na určenie predpokladanej hodnoty
zákazky a súčasne ako prieskum trhu na zadanie zákazky,
ktorej výsledkom bude uzatvorenie kúpnej zmluvy
s úspešným dodávateľom, pokiaľ predložená ponuka
nepresiahne výšku finančných limitov stanovených zákonom
o verejnom obstarávaní a verejným obstarávateľom.
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Za správnosť:
Mgr. Martina Zuberská, v. r.
zodpovedný zamestnanec
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.
starostka

V Bratislave, dňa 19. 03. 2020
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