Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Pôdohospodárska platobná agentúra ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania
zákazky 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 (ďalej len „zákon“),
dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.
Názov predmetu zákazky:

4 ks Mobilné prenosné terminály Zebra TC52 alebo ekvivalentné s
príslušenstvom
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Kontaktná osoba : Mgr. Ing. Henrich Koložváry
Telefón: +421 918 612 262
Email: henrich.kolozvary@apa.sk
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
30216130- 6 Snímače čiarového kódu

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je kúpa 4 kusov mobilných terminálov Zebra TC52 alebo ekvivalentných,
s príslušenstvom pre zber dát s operačným systémom Android 8.1., vybavené snímačom
čiarového kódu 2D.

Špecifikácia predmetu zákazky:
Mobilný prenosný terminál:










Pamäť min.: 4GB RAM/ 32GB Flash memory;
CPU: QC SD660 2,2 GHz, 64-bit, octa-core
Snímač: 2D imager;
Operačný systém Android 8.1;
Farebný dotykový HD displej 5.0" s rozlíšením minimálne 720x1280, možnosť práce v
rukaviciach
Konektivita: Bezdrôtová technológia Bluetooth 5.0 a Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k,
IPv4, IPv6;
Krytie IP65 a IP67, odolnosť opakovaného pádu z výšky 1,2m a 1,8m s ochranným
obalom;
Dotyková klávesnica na displeji;
Prevádzková teplota -20°C až +50°C;








Fotoaparát predný (minimálne 5megapixelov) a zadný (minimálne 13megapixelov) pre
zachytenie obrazu, videa, dokumentovanie situácie, hlasová komunikácia, NFC.
Senzory: magnetometer, eCompass a tlakový senzor;
Batéria: Power Precision Console, 14 hodín (4300mAH), Repleceable;
Audio: reproduktor min. 1W, aspoň 3x mikrofón;
Klávesnica: on screen
Kompatibilita s FAIN

Príslušenstvo pre každý prenosný terminál:





Gumené ochranné puzdro s popruhom na zápästie;
Prevádzač 1 miestny, nabíjanie - USB, zdroj;
Kábel USB/nabíjací rugged;
Zdroj.

Podmienky plnenia zákazky:




V prípade, že predávajúci ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu,
tento ekvivalent musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.
Predávajúci dodá tovar na základe objednávky kupujúceho.
Cena musí zahŕňať náklady na dovoz tovaru do miesta plnenia.

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:
Do 14 dní odo dňa doručenia objednávky

Miesto dodania predmetu zákazky:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava.

Typ zmluvy:
Objednávka na dodanie tovaru.

Ponuka:
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
1. Cenová ponuka – navrhovaná cena za celý predmet zákazky podľa opisu a špecifikácie
predmetu zákazky s cenou bez DPH a s DPH – Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria scan;
2. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č.2 - scan;

Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú ponuku požadujeme zaslať na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa:
henrich.kolozvary@apa.sk v lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 7.3.2019.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
Vyhodnocovanie ponúk:

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za predmet
zákazky.
2. Návrh ceny musí obsahovať všetky náklady uchádzača, súvisiace s plnením predmetu
zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť
verejné obstarávanie bez zadania zákazky.
Podmienky financovania:
Dodávateľovi tovaru nebude neposkytnutý žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry
30 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Poskytovateľ služby vystaví faktúru v lehote do 5
pracovných dní od doručenia tovaru. Prílohou k faktúre bude dodací list, potvrdený poverenou
osobou verejného obstarávateľa
Oznámenie o úspešnosti / neúspešnosti ponuky:
Verejný obstarávateľ písomne oznámi (el. poštou) vyhodnotenie verejného obstarávania
všetkým uchádzačom. V prípade úspešnosti Vašej ponuky Vám bude zaslané oznámenie, že
Vašu ponuku prijímame. Zmluvný vzťah bude s úspešným uchádzačom uzatvorený v zmysle
interných predpisov verejného obstarávateľa.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi (el. poštou), že jeho ponuku neprijíma
s uvedením dôvodu.
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Vyhlásenie uchádzača

