Oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Vestník číslo 171 z 07.09.2006

08449 - MST

Verejná súťaž
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33, 813 33 Bratislava, Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
kontaktná osoba: Jana Petrovičová
tel. č.: 00421 2 59 39 15 13, fax: 00421 2 59 39 15 73
e-mail: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.culture.gov.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný
systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY
ČINNOSTI
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Dodávka, rozvoz a inštalácia počítačových zariadení.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Martin.
NUTS kód: SK.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
HW: 110 serverov, 760 terminálových staníc (terminál, monitor, myš, klávesnica), 110
tlačiarní, 110 UPS zdrojov, 110 ethernetových prepínačov, základná ethernetová kabeláž.

SW: Operačný systém unixového alebo rovnocenného typu.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 33264000.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30217110, 30231230, 30231250, 30232120, 30233211, 30233231,
30241400, 31154000.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Áno.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
HW: 110 serverov, 760 terminálových staníc (terminál, monitor, myš, klávesnica), 110
tlačiarní, 110 UPS zdrojov, 110 ethernetových prepínačov, základná ethernetová kabeláž.
SW: Operačný systém unixového alebo rovnocenného typu.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 33 594 000. Mena: SKK.
II.2.2)
Opcie
Nie.
II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Trvanie: 6 mesiacov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka na viazanosť ponuky sa vyžaduje. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky budú
spresnené v súťažných podkladoch.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné
ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov štrukturálnych fondov, opatrenia 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Vyžaduje sa právna forma v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.

III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v plnom rozsahu, predložením dokladov podľa § 26 ods. 2,
resp. ods. 3 a ods. 4.
III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. a), d),
§ 27 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Úver musí byť minimálne 1 mil. Sk.
Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti dodávok počítačových zariadení za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti. Požaduje sa minimálna hodnota obratu 250 mil. Sk za posledné tri hospodárske roky
spolu.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1 písm. a),
§ 28 ods. 1 písm. c),
§ 28 ods. 1 písm. l),
§ 29 zák. č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
§ 29 - opis technickej spôsobilosti uchádzača, jeho opatrenia na zabezpečenie kvality,
doložené certifikátom riadenia kvality ISO 9001:2000 v odbore predaj produktov a
poskytovanie servisných a systémových služieb v oblasti informačných technológií.
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
poskytnutie služby
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2)

Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania
alebo na účasť na dialógu
IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie:
1. Cena - 90.
2. Technické parametre - 10.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
MKSR-04/2006.
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Predbežné oznámenie.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 088-093192 z 10. 5. 2006.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo
informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 28. 9. 2006. Čas: 15.30 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 5. 10. 2006. Čas: 12.00 h.
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu
vybraným záujemcom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti
Slovenský.
IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 30. 11. 2006.
IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 5. 10. 2006. Čas: 13.00 h.
Miesto: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Na otváraní ponúk sa môže
zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV
SPOLOČENSTVA
Opatrenia 3.2 - Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Predbežné oznámenie bolo zverejnené pod názvom verejného obstarávateľa: Slovenská
národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin.
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.:
00421 2 50 26 42 18, fax: 00421 2 50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 00421
2 59 39 15 13, fax: 00421 2 59 39 15 73, e-mail: jana.petrovicova@culture.gov.sk,
internetová adresa: www.culture.gov.sk.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.:
00421 2 50 26 42 18, fax: 00421 2 50 26 42 19, internetová adresa: www.uvo.gov.sk.
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28. 8. 2006.

