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

                V Bratislave 05.12.2018

                11223/2018/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Zabezpečenie 2 ks RACK UPS APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD

(vrátane sieťovej karty AP9631) SMX3000RMHV2UNC,, 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:   Bc. Richard Klein 02/49 253 200

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie tovaru
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je zabezpečenie 2 kusov (záruka 24 mesiacov) RACK UPS APC Smart-UPS X

        3000VA Rack/Tower LCD (vrátane sieťovej karty AP9631) SMX3000RMHV2UNC.

Špecifikácia predmetu zákazky:

        Výstup

        Maximálny nastaviteľný výkon: 2700 W/3000 VA. Menovité výstupné napätie: 230 V. Účinnosť pri

        plnom zaťažení: 98%. Skreslenie výstupného napätia: menej ako 5% pri plnom zaťažení. Výstupný

        kmitočet (synchr. so sieťou): 47 – 63 Hz.

Pripojenie výstupu

8x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C19,  2x IEC Jumpers
Vstup

        Menovité vstupné napätie: 230 V. Vstupný kmitočet: 47-63 Hz. Dĺžka prívodného kábla: 1,83 m.

        Rozsah vstupného napätia pre napájanie z rozvodnej siete: 141-255, 160-280. Iná vstupné napätia:

        208, 220, 240. Doba prepnutia: 2-4 ms.

        Pripojenie vstupu

        IEC-320 C20. Schuko CEE 7/EÚ1-16P. British BS1363A

        Batérie a doba behu

        Typ batérie: bezúdržbový olovený zatavený akumulátor sa rozptýleným elektrolytom (netečie)

        Typická doba nabíjania: 3 hod Náhradné batérie: APCRBC117

        Počet batériových modulov: 1

        Komunikácia a správa

        Port rozhranie: RS-232, SmartSlot, USB

        Predinštalovaná karta SmartSlot: AP9631

        Riadiaci panel: luminiscenčné diódy zobrazujú stav/napájanie zo siete/napájanie z batérie/nutnosť

        vymeniť batériu/preťaženiu/multifunkčný LCD stavová a kontrolná konzola

        Zvuková upozornenie: upozornenie na stav, kedy je systém napájaný z batérie/zreteľné

        upozornenie na nízku kapacitu batérie/nastaviteľná doba

        Núdzové vypínanie: áno

        Prepäťová ochrana a filtrácia

        Energia rázu: 645 J

        Filtrácia: nepretržitá viacpólová filtrácia šumu/prepustené prepätie podľa IEEE 0,3%/nulová doba

        odozvy na kľúčovanie/zodpovedá UL 1449

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 857,33 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,2 x RACK UPS,

            Kontaktná osoba: Ing. Ivan Čistý, Ing. Marian Paroha, Bc. Richard Klein ( 02/49 253 200 )
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5.3 Lehota na predloženie ponuky: 12.12.2018 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: MÚ MČ Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Lehota plnenia: na základe objednávky

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:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

· predloží  názov,  adresu  sídla  a  IČO  za  účelom  overenia  tejto  skutočnosti  v  príslušných

registroch

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.

             JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


