ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice – Kavečany

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( služba )
Názov zákazky: „Prenájom kancelárskej techniky“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice- Kavečany
Štatutárny orgán: Mgr. Erich Kočner - riaditeľ
IČO: 00083089
Kontaktné miesto: Zoologická záhrada Košice , Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 KošiceKavečany
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Tóthová
Telefón 055/7968014,
E-mail: tothova@zookosice.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 30120000-6 Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: „Prenájom kancelárskej techniky“
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
1. Časť:
Prenájom farebného multifunkčného zariadenia Bizhub C250i a Bizhub C3320i alebo alternatíva na
48 mesiacov s rýchlosťou tlače resp. skenovania min 25 strán/min. čiernobielo a farebne
Funkcie: kopírovanie – farebne, čiernobielo, proces: laser
Tlač – farebne ,čiernobielo, lokálne/sieťovo, USB, PCL/PS, mobilná tlač
Skenovanie – farebne ,čiernobiele, sken do mailu, sken ku mne,
Faxovanie – áno
Schránky – opakovaná tlač, distribúcia, zdieľanie medzi schránkami
zo schránky na USB
Bizhub C250i alebo alternatíva:- minimálne požiadavky :
- systémová pamäť : min. 8 GB
- pevný disk : min. 255 GB
- podávač originálov – voliteľný : A6-A3, 55-256 g/m2, obojstranná tlač
- životnosť tonera: čierny, farebný: min. 27000 strán
- tlač – operačné systémy: Windows 7 až 10, Windows Server 2008,2012,2016,2019
Bizhub C3320i alebo alternatíva:- minimálne požiadavky :

systémová pamäť : min. 4 GB
- pevný disk : min. 255 GB
- podávač originálov – voliteľný : A6-A4, 60-210 g/m2, obojstranná tlač
- životnosť tonera: čierny - 13000, farebný: min. 9000 strán
- tlač – operačné systémy: Windows 7 až 10, Windows Server 2008,2012,2016,2019
2 časť:
Cena ČB stránky s papierom: počet strán za mesiac : 3200
Cena FAR stránky s papierom: počet strán za mesiac : 1400
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 3500,- Eur bez DPH za prenájom
5000,- € bez DPH za papier
5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmet zákazky je delený na časti.
7.

LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:
Do: 12/5/2020
Do: 10:00 hod.

6. VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné
riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:
Do: 31/8/2020

9. STANOVENIE CENY:
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s poskytnutím služby. Cenu je
potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a
cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie rámcovej zmluvy na obdobie 48 mesiacov .
Lehota dodania predmetu zákazky : do 15 dní
Splatnosť faktúr: 30 dní od doručenia faktúry
• PODMIENKY ÚČASTI:
Uchádzač vyplní tabuľku v Prílohe č. 1, kde uvedie ponukovú cenu na celý predmet zákazky
a svoje identifikačné údaje.
Uchádzač predloží nasledovné doklady:
• Aktuálny výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra ( Kópia dokladu) (doklad
o oprávnení poskytovať danú službu/dodávať tovar na predmet zákazky)
• Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu . Na
preukázanie splnenia podmienky predloží odkaz, že je zapísaný v Zozname hospodárskych
subjektov alebo čestné vyhlásenie – príloha č.2
• U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa §40 ods.6 písm. f)
zákona – uchádzač doklad o konflikte záujmov nepredkladá, V prípade vylúčenia
uchádzača, dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi.
11. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:
jediným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky
12. PREDKLADANIE PONÚK:
Predkladanie ponúk je potrebné predložiť Elektronicky na emailovú adresu: tothova@zookosice.sk,
a do predmetu správy uvedie „ názov zákazky “
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa §117 ZVO nie je
možné v zmysle §170 ods.7 písm. b) ZVO podať námietky.
13. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum
trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a
neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Vypracoval: Ing. Kristína Tóthová
Dňa: 4.5.2020

________________________
Mgr. Erich Kočner
riaditeľ
PRÍLOHA č. 1 : Cenová ponuka uchádzača
2. Čestné prehlásenie

