2
Výzva na predkladanie cenových ponúk
pre potreby prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre projekt
(indikatívna cenová ponuka)



Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obchodné meno / Názov
webex.digital s.r.o.
Poštová adresa
Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh
Mesto
Košice
PSČ
040 01
IČO
48329461
Kontaktná osoba
Ing. Peter Sádel
tel. č. 
+421 918 699 666
e-mail
 kosice@webex.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/
https://webex.digital/


2. Názov zákazky 
Vývojovo testovacie a prevádzkové centrum pre projekt sociálnej inovácie v spoločnosti webex.digital s.r.o., Výzva: OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22,  

3. Druh zákazky 
Očakáva sa zákazka s nízkou hodnotou na nákup tovaru

4. Stručný opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je nákup hardvéru a softvérových licencií pre vývojovo testovacie a prevádzkové centrum pre projekt sociálnej inovácie v spoločnosti webex.digital s.r.o. vrátane príslušenstva a doplnkových položiek súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky. Detailná informácia je v prílohe „Cenová ponuka pre potreby prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky“.

Realizácia bude prebiehať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“) a Príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016, verzia 3.0, 20. januára 2020.

5. Spoločný slovník obstarávania  
Predmet zákazky_CPV podľa slovníka_Vývojovo testovacie a prevádzkové centrum pre projekt sociálnej inovácie
 30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

6. NUTS kód
SK042 (realizácia projektu bude v Košiciach)

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: predmetom tejto výzvy 

8. Miesto a termín  dodania tovarov:
Miesto: webex.digital s.r.o./ Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh

Termín: po podpise zmluvy, max do 3 mesiacov

9. Rozsah predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Predmetom zákazky je nákup hardvéru a softvérových licencií pre vývojovo testovacie a prevádzkové centrum pre projekt sociálnej inovácie v spoločnosti webex.digital s.r.o. vrátane príslušenstva a doplnkových položiek súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky. Detailná informácia je v prílohe „Cenová ponuka pre potreby prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky“.


10. Rozdelenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazku na časti podľa logických celkov – predmet zákazky je jeden logický celok.

11. Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom/uchádzačom predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.


12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
  e-mailom 
  poštou, alebo osobne
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku). 
	Ceny uvedené v ponuke musia byť vyjadrené v EUR bez DPH. Ponuky sa podávajú v písomnej forme, očakáva sa doručenie e-mailom so skenovanou kópiou ponuky s pečiatkou a podpisom osoby oprávnenej konať za uchádzača, listom, alebo osobne na adrese firmy. 
	Uchádzač predloží ponuku e-mailom, na e-mailovú / poštovú adresu: kosice@webex.sk /  webex.digital s.r.o./ Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh 

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.2.2020

14. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.4.2020

15. Obsah ponuky 
Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celé plnenie služby komplexne.
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
	vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú ponuku s cenou na celý predmet zákazky; 
	v ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním predmetu zákazky;
	cena uvedená v ponuke musí byť vyjadrená v EUR bez DPH;
	ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu a zároveň uvedie, že nie je platiteľom DPH;   


16. Podmienky účasti 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti 
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.
 
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO: 
Predložené cenové ponuky budú použité pre potreby prieskumu trhu iba na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci výzvy kód OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22. 
 

18. Ďalšie informácie 
Nie sú

Dátum a miesto: 10.2.2020, Košice 		  		
.......................................................         		
Ing. Peter Sádel, konateľ

