Výzva na predkladanie ponúk

zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa
Úradný názov:
Mesto Snina
Zastúpené:
Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
IČO:
00323560
Poštová adresa:
Strojárska 2060/95
PSČ:
069 01
Mesto :
Snina
Štát:
Slovenská republika
Internetová adresa (URL): www.snina.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslav Hrivňak
Mobil:
+421 905 471 900
Telefón:
+421 057 756 1868
Fax:
+421 057 762 3743
miroslav.hrivnak@snina.sk
E-mail:
2. Druh zákazky
Zákazka na dodanie služby. Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky
„ Informačný systém pre DPS Snina“
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka informačného systému, ktorý obsahuje všetky potrebné
nástroje pre komplexnú správu agendy pobytových a ambulantných poskytovateľov
sociálnych služieb.
5. Cena alebo rozsah predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky za mesačný prenájom: 206 € vrátane DPH
Navrhovaná kúpna cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, t. j.
všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu predmetu zákazky na miesto určenia v
špecifikácii určenej verejným obstarávateľom, vrátane všetkých nákladov s tým spojených,
najmä dopravu na miesto plnenia, inštaláciu, uvedením do prevádzky, zaškolenie užívateľa na
používanie predmetu zákazky, užívateľskú dokumentáciu, bezplatný záručný servis na 24
mesiacov.
Predmet zákazky bude hradený formou mesačného prenájmu. Cena zahŕňa právo užívať
program na ľubovoľnom počte PC v rámci jedného miesta užívania, všetky aktualizácie podľa
legislatívy a požiadaviek zákazníkov, telefonickú a emailovú podporu, správu systému na
diaľku.
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
Miestom plnenia je: Domov pokojnej staroby v Snine - Nám. božieho milosrdenstva 2726/2.
Termín: do 2 týždňov od podpísania zmluvy.

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Uchádzač predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky podľa časti A.1 Opis
predmetu zákazky.
8. Navrhnutý spôsob zadania zákazky a zdroje financovania
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov tohto verejného obstarávania licenčnú
zmluvu v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z.., autorský zákon, v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom
č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku.
9. Podmienky účasti
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky – kópia, pdf,
- „Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk“,
- návrh licenčnej zmluvy.
10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Poštou, e-mailom alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. Pri osobnom doručení je
potrebné zavolať kontaktnej osobe na číslo 0905 471 900.
Označenie obálky doručenej poštou alebo osobne: NEOTVÁRAŤ! „Cenová ponuka –
Infosystém“. V prípade, ak uchádzač doručí ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Elektronicky na e-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 29.12. 2014 o 08.00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky
kritérium: najnižšia cena v € vrátane DPH (jediné kritérium) na základe § 35 ods. 1 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky
a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako
úspešná.
12. Elektronická aukcia:
Nie
13. Ďalšie informácie
Pri komunikácii elektronickým spôsobom zadávateľ zákazky stanoví spôsob potvrdenia
o doručení predmetného dokumentu a záujemca/uchádzač je povinný stanoveným spôsobom
potvrdiť prijatie písomnosti.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Zverejnené: Na profile obstarávateľa (www.snina.sk) dňa 19.12.2014
Snina 19.12.2014
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mgr. Miroslav Hrivňak

A.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Minimálne požiadavky
Položka č. 1 – Informačný systém pre DPS Snina

počet: 1

Informačný systém, ktorý obsahuje všetky potrebné nástroje pre komplexnú správu agendy
pobytových a ambulantných poskytovateľov sociálnych služieb.
Systém zložený z minimálne 4 modulov, ktoré dohromady vytvárajú jeden prepojený funkčný
celok. Moduly medzi sebou musia zdieľať dáta a vzájomne komunikovať.
Moduly:
1. Sociálna časť
Primárne určený pre sociálnych pracovníkov:
- evidencia všetkých aktuálnych a bývalých klientov, taktiež žiadateľov
o starostlivosť,
- ukladanie všetkých údajov o klientoch zariadenia (základné údaje, adresa,
kontaktné osoby apod.),
- úhrady, finančné a hmotné depozitá, spracovanie výplatných listín dôchodkov,
vyúčtovanie klienta
- export dát do Microsoft Wordu a Microsoft Excelu, uzávierka, tlač, nastavenia a
číselníky a iné.
2. Dokumentácia klienta
Určený pre všeobecné sestry, sociálnych pracovníkov a pracovníkov v sociálnych službách.
Vedenie ucelenej sociálnej a ošetrovateľskej dokumentácie o klientoch:
- vytváranie formulárov dokumentácie, zostavovanie a hodnotenie individuálnych
plánov, plánov starostlivosti, ošetrovateľských plánov,
- evidencia záznamov a hodnotení starostlivosti, evidencia a objednávky liekov a
iné.
3. Sklady
Modul je určený vedúcim skladov a vedúcim stravovacích prevádzok. Umožňuje
poskytovateľom sociálnych služieb evidenciu ľubovoľného počtu skladov:
- zadávanie príjemiek a výdajok, tlač výkazov, realizáciu inventúr a uzávierok a iné,
- evidencia skladu potravín s automatickým odpisovaním,
- hromadný príjem, hromadný výdaj, uzávierky, tlač, nastavenia a číselníky.
4. Stravovacia časť
Primárne je určený vedúcim stravovacích prevádzok a nutričným terapeutom. Komplexný
nástroj, ktorý poskytovateľom sociálnych služieb uľahčuje vedenie stravovacej prevádzky:
- normovanie receptúry jedál, zostavovanie jedálnych lístkov, rozbory a výdajky,
- objednávanie stravy pre zamestnancov, klientov i cudzích stravníkov,
- vyúčtovanie stravného vrátane tlače stravných lístkov a pokladničných dokladov,
- sledovanie platieb za stravu, uzávierky, tlač, nastavenia a číselníky.

Príloha č. 1 - „Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk
(vyplnený návrh je súčasťou súťažnej ponuky)

Predmet zákazky: „Informačný systém pre DPS Snina“
Obchodné meno uchádzača: (doplní uchádzač)
Sídlo uchádzača: (doplní uchádzač)
IČO uchádzača: (doplní uchádzač)

Rozpis – kalkulácia celkovej ceny:
Názov kritéria

ks

Informačný systém pre DPS Snina

Cena za mesiac bez
DPH

Cena za mesiac
s DPH

1.

Modul – Sociálna časť

1

(doplní uchádzač)

(doplní uchádzač)

2.

Modul – Dokumentácia klienta

1

(doplní uchádzač)

(doplní uchádzač)

3.

Modul - Sklady

1

(doplní uchádzač)

(doplní uchádzač)

4.

Modul – Stravovacia časť

1

(doplní uchádzač)

(doplní uchádzač)

Cena za mesiac spolu

4

(doplní uchádzač)

(doplní uchádzač)

Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.
Platca DPH: áno – nie
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
V ........................................... dňa .........................2014

................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

