Všetkým uchádzačom

13613/2012-17803/2012-KPRIM-ZAH

Vec:

Mgr. Zahradníková

27.03.2012

Prieskum trhu na obstaranie tovaru: „Nákup digitálneho frankovacieho stroja“
– výzva na predloženie cenovej ponuky

Mesto Žilina ako verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhlasuje prieskum trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa
§ 102 zákona č. 25/2006 Z. z.
výzvu na predloženie cenovej ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Žilina
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO :
00321796
Zastúpený:
Ing. Igor Choma, primátor
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
0330353001/5600
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
Telefón/fax:
+421 4170693212/+421 417231912
Mob.:
+421917990119

2. Predmet zákazky: „Nákup digitálneho frankovacieho stroja“
3. Opis predmetu zákazky: Mesto Žilina z dôvodu zabezpečenia prevádzky a chodu
mestského úradu potrebuje zakúpi digitálny frankovací stroj.
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2. 1 Popis a rozpis požadovanej služby: Verejný obstarávateľ požaduje
vykonať aby digitálny frankovací stroj spĺňal minimálne tieto technické
parametre:
Automatický podávač
Rýchlosť frankovania obálok minimálne 5 400 za hodinu
Hrúbka obálky 10 mm
Minimálne 1 reklamné razítko
Denné razítko
Automatický výpočet taríf
Integrovaná váha do 2 kg
Systém diaľkovej kreditácie prostredníctvom sieťového pripojenia k
internetu
Súčasťou dodávky je doprava, inštalácia stroja, zaškolenie obsluhy,
poradenstvo a prihlásenie stroja u Slovenskej pošty
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku, alebo výrobok konkrét neho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť
takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia
pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedené technológie a zariadenie určené.
4. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:
Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Lehota dodania predmetu zákazky: 31.05.2012
5. Klasifikácia – CPV slovník: 3031400-4 Poštové/frankovacie stroje
6. Predpokladaná hodnota zákazky: menej ako 5 000,00 EUR bez DPH
7. Rozdelenie predmetu na časti:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky.
8. Variantné riešenie:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
9. Kritéria hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
Najnižšia cena s DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas
realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
10. Cena a spôsob určenia ceny:
- cena musí byť stanovená bez DPH/s DPH v eurách
- cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené so zabezpečením služby,
- úhrada predmetu zákazky sa bude realizovať formou faktúry za poskytnutie
objednanej služby na základe objednávky do 30 dní od obdŕžania faktúry.
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11. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
Pre posúdenie ponuky je nutné, aby z obsahového a formálneho hľadiska obsahovala tieto
povinné náležitosti:
1.) Základné údaje o uchádzačovi t.j. názov organizácie, sídlo organizácie, meno
štatutárneho zástupcu (-ov), IČO, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo, emailovú adresu a číslo faxu,
2.) Fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať službu
12. Miesto na predkladanie ponuky:
Ponuku je potrebné doručiť na adresu:
Názov:
Mestský úrad Žilina
Adresa: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, podateľňa
13. Ponuku predložte v lehote do: 12.04.2012 do 11,30 hod.
Ponuky v slovenskom jazyku musia byť doručené do podateľne obstarávateľa osobne alebo
poštou (rozhoduje dátum doručenia) v neporušenom obale na adresu verejného obstarávateľa.
Obálku označte heslom:
PRIESKUM TRHU
„FRANKOVACÍ STROJ“
NEOTVÁRAŤ
Na vonkajšom obale musí byť uvedené meno, resp. názov a adresa uchádzača.
Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou.
Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie
o verejnom obstarávaní.

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina
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