
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

                V Bratislave 07.08.2018

                8708/2018/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Informačná digitálna tabuľa (dodávka a montáž),, zákazka s nízkou

hodnotou podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO:                             00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:  1800347007/5600

Kontaktná osoba:   Ing. Bronislava Hostačná 02/49 253 379

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby, stavebné práce, ZoD
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je dodanie informačnej tabule 1 ks, realizácia osadenia (montáž) na určené

        miesto, pripojenie k existujúcemu rozvodu elektriny a pripojenie na internet a sprevádzkovanie.

        Umiestnenie tabule: podchod Trnavské mýto, Bratislava.

        Návrh na umiestnenie osadenia tabule je zakreslený v pôdoryse (viď. príloha) a bude presne

        špecifikovaný na obhliadke miesta montáže. Tabuľa bude umiestnená vo vhodnej výške tak, aby bola

        možná manipulácia aj pre vozíčkarov, ľahko ovládateľná. Tabuľa bude nainštalovaná v priestore

        podchodu, nebude podliehať poveternostným podmienkam ako vo voľnom priestore(vietor, slnečné

        žiarenie), ale  považuje sa za exteriérovú.

        Špecifikácia informačnej digitálnej tabule:

        Vstupná obrazovka s príslušným obslužným softvérom bude obsahovať jednoduchú grafiku podľa

        zadania obstarávateľa ako logo, názov obstarávateľa, okno s uvedením: úradná tabuľa, alebo

        navigačný panel a pod.

        Predmetom dodania je server pre správu digitálneho obsahu a vzdialeného riadenia digitálnych plôch.

        Požadované dáta sa budú sprístupňovať automaticky cez RSS formát z webovej stránky obstarávateľa

        prípadne ich zverejňovanie bude možné nakonfigurovať.

        Popis informačnej digitálnej tabule – dodanie:

        - informačná digitálna tabuľa – exteriérová

        - vhodné do prevádzkovej teploty od -10°C do +50°C

        - materiál konštrukcie kov s ochranným rámom, prevedenie antivandal

        - rozmery tabule – cca 1200 x 700 mm

        - LCD obrazovka s bezpečnostným dotykovým sklom po celej ploche obrazovky,

          s bezpečnostným sklom – bezpečnosť LCD obrazovky, antireflex fólia

        - rozmery LCD displeja: 32", rozlíšenie FullHD rozlíšenie 1920x1080px, svietivosť min. 1000 cd/m2,

          umiestnenie nie je na priamom slnku

        - pripojenie LAN, WiFi, operačný systém Windows 10

        - šetrič obrazovky, pri nečinnosti sa plocha využije ako reklamno- informačná

        - záložný zdroj UPS

        - prúdový chránič, termolegulácia

        - zabudovaný počítač v minimálnej konfigurácii – procesor Intel i3, 4GB RAM, 120GB SSD disk

        - softvér, konfigurácia a nastavenie tabule, vzdialená správa tabule

        - farba sivá, farbu prispôsobiť obkladovému panelu(alucobond), do ktorého bude zabudovaná

Realizácia osadenia(montáž) tabule:

- pevné osadenie tabule ukotvením do jestvujúcej murovanej steny podľa zakresleného umiestnenia

          a obhliadky miesta

        - výška osadenia pre pohodlné užívanie vozíčkarov
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         - vsadenie do predsadeného obkladu (kompozitná doska alucobond ) vo vzdialenosti 100 -150 mm od

           steny kotvenia, s pripraveným  otvorom pre infotabuľu, podľa zadaných rozmerov, vyrezanie

           otvoru do obkladu a spätná montáž obkladu v spolupráci s prevádzkovateľom podchodu

         - krycia lišta spojov tabule po obvode a obkladu

         - pripojenie k existujúcej dátovej sieti prevádzkovateľa s jeho súčinnosťou - ethernet

         - pripojenie na existujúci elektrický rozvod prevádzkovateľa do rozvádzača, v súčinnosti

           s prevádzkovateľom podchodu

Dodanie príslušných dokladov a dokumentov:

- návod, záručný list, zaškolenie obsluhy a protokol o jej zaškolení, revízie

Súčasťou výzvy je:

- Zmluva o dielo

- Informačný výkres miesta stavby

◄ Vzhľadom na predmet zákazky je nutná obhliadka – miesta umiestnenia ►

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7 420,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Informačná digitálna tabuľa,,

            Kontaktná osoba: Ing. Bronislava Hostačná  ( 02/49 253 379 )

            Termín obhliadky: 09.08.2018 – 11.00 hod

            Miesto obhliadky: Trnavské mýto - podchod, Bratislava

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 15.08.2018 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2018

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva

 (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia

služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa  poskytnutia

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: Trnavské mýto, podchod – podľa miesta obhliadky

Lehota plnenia: podľa ZoD
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                      (splniť dielo - dodanie najneskôr do 50 dní odo dňa podpísania zmluvy)

                      (odovzdať dielo - namontovať najneskôr v termíne do 5 dní od dodania diela)

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena   za  predmet  zákazky  musí  zahŕňať všetky  náklady   spojené  s  predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

· opis predmetu zákazky

· fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

12. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného

sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov

verejného sektora.

             JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


