Výzva na predkladanie cenových ponúk
č. 2/2021
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a (dodanie tovaru a zákazka na poskytnutie služby) § 6 a
§ 117 zákazka s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z.z. ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:
Sídlo: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska č. 8, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: Mgr. Helena Novotná, riaditeľka
IČO: 31297781
DIČ: 2021452400
Tel.: +421 905 730 407
E-mail: gos@gos.sk
Internetová stránka: www.gos.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: SK31 8180 0000 0070 0046 1781
Miesto predloženia/doručenia ponuky: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska č. 8, 048 01 Rožňava
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Bc. Anežka Kleinová
Predmet obstarávania: Technické vybavenie na online realizáciu projektu „Inšpirujúce kultúrne dedičstvo“
Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka.
Podrobný opis predmetu zákazky:
a)

Dodanie Notebook - 1 ks
Technické parametre: displej LED 13", procesor M1, RAM 8 GB, úložný disk 256 GB SSD, USB-C vstup 2x
b) Mixpult na live stream – 1 ks
Technické parametre: 4xHDMI vstup, audiomix, grafické efekty, priamy live stream na Youtube, záznam na SSD
disk.
c) Štúdiové vybavenie (SSD externé disky, svetlá, pozadie, statívy, káble).
3 ks SSD disk min. 1 TB, USB-C,
2 ks štúdiové videosvetlá ,
kľúčovacie pozadie 4,4 x 2,8 m + stojany ,
1 ks video statív,
3 ks optický HDMI kábel, min. 10 m
d) Videokamera - 2 ks
Technické parametre: rozlíšenie 6K, snímač Super 35, záznam na externý SSD disk, vstavaný ND filter, HDR
dotykový displej, bajonet objektívu EF, USB-C port, vstavané mikrofóny, vstup XLR, HDMI, podpora 3D LUT,
Bluetooth.
e) Širokouhlý objektív - 1 ks
Technické parametre: rozsah 18-35 mm, clona 1,8, bajonet EF
7. Predpokladaná celková hodnota zákazky: 7375,00 € bez DPH – každý dodaný predmet musí v zmysle
Internej smernice GOS zodpovedať hodnote do 1700,- € s DPH (1416,67 € bez DPH) za 1 kus.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska č. 8, 048 01 Rožňava,
9.
10.

11.
12.
13.
14.

do 10 dní od vystavenia objednávky.
Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 31. júla 2021
Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady.
Lehota na predloženie ponuky: 21. júla 2021 do 12:00 hodiny
Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo emailom
Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: najnižšia cena
Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača,
IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade,
že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Otváranie ponúk: 21. júl 2021 o 13:00 hodine.
Postup pri otváraní ponúk: členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk v rámci zákazky.
Lehota viazanosti ponúk: do dodania tovaru.
Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Bc. Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk, +421915884135
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať
pred vystavením objednávky ďalšie doklady:
Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);
Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f).
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
-

15.
10.
16.
17.
18.

-

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka.

-

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením objednávky, verejný
obstarávateľ môže uzatvoriť objednávku s ďalším uchádzačom v poradí.

-

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

-

S úctou,

Mgr. Helena Novotná
riaditeľka GOS

V Rožňave, 14. 7. 2021

Prílohy:
Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti na verejnom obstarávaní

