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Výzva na predkladanie ponúk pre IKT hardware

Ján Lunter
Štatutár, Innovatrics, s.r.o.,

V Bratislave, dňa 15.11.2018

1.

2.

Identifikácia zadávateľa
Názov organizácie: Innovatrics, s.r.o
IČO: 36280712
Sídlo organizácie: Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava
Kontaktná adresa: Innovatrics, s.r.o., Jarošova 1 , 831 03 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Matúš Kapusta, Delivery & Solutions Director at Innovatrics
email: matus.kapusta@innovatrics.com
Predmet zákazky a druh zákazky
2.1 Názov a štruktúra predmetu zákazky: IKT hardware
IKT Hardware - GPU server
IKT Hardware - Storage Area Network
IKT Hardware - Computing server
IKT Hardware - 10Gbps network switches
IKT Hardware - 1Gbps network switch
IKT Hardware - pracovný Notebook
IKT Hardware - Monitor

2 ks
1 ks
4 ks
2 ks
1 ks
6 ks
6 ks

Detailnejšia špecifikácia jednotlivých požadovaných služieb je uvedená v prílohe č. 2 výzvy –
špecifikácia požiadaviek
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2.2 Nomenklatúra
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 48820000-2 „Servery“ , 32420000-3 „Sieťové zariadenia“
2.3 Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru
3. Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
3.2 Potenciálny poskytovateľ predloží ponuku na celý predmet zákazky.
3.3 Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, nebude sa takéto riešenie vyhodnocovať.
4.

Miesto a termín realizácie predmetu zákazky
4.1 Miesto alebo miesta realizácie predmetu zákazky: V mieste sídla uchádzača resp. podľa potreby.
4.2 Termín dodania predmetu zákazky: S vybraným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dodávke
tovaru. Dodanie zariadení bude realizované na základe čiastkových objednávok podľa potreby
zadávateľa. Celková doba dodania bude v rozsahu 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
o dodávke tovaru pričom po celú dobu trvania zmluvy musí dodávateľ garantovať stanovené ceny.
Splatnosť vystavených faktúr bude 30 dní.

5.

Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z fondov Európskej únie (Operačný program: Výskum a
Inovácie, Kód výzvy: OPVaI- MH/DP/2017/4.1.1- 07 a z vlastných zdrojov zadávateľa.

6.

Lehota viazanosti ponuky
Cenová ponuka predložená na základe tejto výzvy musí byť viazaná do: 31.1.2019

7.

Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči zadávateľovi.
Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie prieskumu trhu.

8.

Označenie obalu ponúk
8.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky a označí ju údajmi: podľa bodu 8.2.
8.2 Na obálke musia byť uvedené nasledovné údaje: názov a adresa zadávateľa uvedená v bode 1
tejto výzvy, názov a adresa uchádzača, heslo: „Neotvárať – IKT hardware EU projekt “
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9.

Miesto a lehota na predkladanie ponuky
9.1 Ponuku je potrebné doručiť na adresu: Innovatrics, s.r.o., Matúš Kapusta, Delivery & Solutions
Director at Innovatrics, Jarošova 1 , 831 03 Bratislava
Ponuku je možno doručiť v písomnej papierovej podobe poštou alebo kuriérom na vyššie uvedenú
adresu.
9.2 Lehota na predkladanie ponúk je do 3.12.2018 vrátane.

10.

Preskúmanie ponúk
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na
predkladanie ponúk a sú platné, pričom vyhodnocovanie týchto ponúk je neverejné.

11.

Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota celkovej zákazky v Eur bez DPH je 108 242 Eur .

12.

Spôsob určenia ceny

12.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou).
12.2 Uchádzač naceňuje ním ponúkané konkrétne konfigurácie IKT hardwaru, ktoré aj podrobne rozpíše vo
svojej cenovej ponuke (plná konfigurácia, výrobca, presný typové označenie), pričom za každú položku
deklaruje súlad z požadovanou min. technickou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 výzvy. Cenová
ponuka musí obsahovať minimálne plnú konfiguráciu, výrobcu, typové a sériové označenie IKT
zariadení, rozsah súvisiacich služieb a dĺžku záruky. V prípade nejasností si môže zadávateľ vyžiadať
dodatočné informácie pre spresnenie ponuky.
12.3 Cena za predmet zákazky je konečná a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne splnenie
(dodávku) celého predmetu zákazky.

13.

Kritérium vyhodnocovania ponúk
13.1 Kritériom na základe, ktorého budú ponuky vyhodnocované je najnižšia celková cena v EUR bez
DPH (V prípade neplatcu DPH bude vyhodnocovaná celková cena v EUR) za celý predmet zákazky.
13.2 Vyhodnocovať sa budú cenové ponuky, kde bude zrejmý súlad z požadovanou min. technickou
špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 výzvy a budú obsahovať minimálne požadované informácie.

Prílohy tejto výzvy:
Príloha č. 1 – technická špecifikácia
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