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Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

Identifikácia verejného obstarávatel'a: 
Názov: Geofyzikálny ústav SA V 
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
IČO: OO 586 935 
Kontaktná osoba: Igor Kohút 
Telefón: 02/5941 0602 
E-mail: Igor.Kohut@savba.sk 

Typ verejného obstarávatel'a: 
§6 ods. l písm. d) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Predmet zákazky: Osobný počítač+ periferné zariadenia, monitor, operačný systém + 
kancelársky balík 

Číselné kódy- hlavný slovník CPV: 
30213300-8 
30231000-7 
48600000-4 
48624000-8 
30237410-6 
30237460-1 
32342100-3 

Stolný počítač 
Počítačové monitory a konzoly 
Databázový a operačný softvérový balík 
Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC) 
Počítačová myš 
Počítačové klávesnice 
Slúchadlá 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1550 € s DPH. 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Osobný počítač: 
skrinka+ zdroj: 

procesor: 

základná doska: 

chladič na proc.: 
pamäť: 

grafická karta: 

rozširujúce porty: 

kvalitná midiveža, zdroj 550W APFC min ATX2.31 formát, min. l x 
USB3, lx USB2, audio vpredu 
CPU min 3,50GHz 8MB,cache, passmark min l 0070, kvalitný tichý 
chladič 

MB DualDDR3-1600, RAM min. 32GB, min, 6x SATA3, GB LAN, 
min. 4+2 x USB3.0, ATX, RAID, PCI slot, možnosť rozšíriť o LPT 
port 
kvalitný, tichý 
16GB min 1600MHz 
PCI-express passmark min 2690, 1GB GDDR, mini HDMI, DVI-D, 
VGA 
LPT port 



čítačka kariet:
pevný disk:

optická mechanika:

Periférne zariadenia:
klávesnica:
myš:
slúchadlá:

Monitor:

Software:
Operačný systém:

Kancelársky balík:

All in One + USB do 3,25" , intern á
1 TB 3,5" SATA3, 64MB cache, SSD disk min. 240GB, SATA3,
Čítanie min 540 MB/s, zápis min 490 MB/s
DVD RW SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL

kvalitná USB, EN/SK, QWERTY s vyznačením slovenských znakov
kvalitná laserová s podložkou
slúchadlá s mikrofónom

LCD min. 24", panel LED IPS , 1920x1200, Sms, 350cd, porty DVI,
Display port, HDMI, USB , VESA podpora, nastaviteľný na výšku a
otočný

kompatibilný s Windows 7 Pro 64-bit English, s vituálnym prostredím
Windows XP

kompatibilný s MS Office 2013 - Word, Excel, Powerpoint, Outlook

Zloženie, inštalácia programov a konfigurácia podľa požiadaviek u zákazníka.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, č. d. 303 , 845 28 Bratislava

Obsah cenovej ponuky:
Uchádzač zašle písomne na uvedený e-mail v úvode cenovú ponuku na požadovaný predmet
zákazky s vyčislením jednotlivých položiek. Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady
uchádzača spojené s dodaním tovaru a služby.

Termín dodania tovaru/poskytnutia služby:
do 20. 12.2013

Lehota predloženia cenovej ponuky:
Ponuku žiadame doručiť najneskôr do 11. 12.2013 o 24:00 hod.

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:
Najnižšia cena v Eur s DPH, dodržanie stanovenej špecifikácie, záručné a servisné podmien
ky. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v ponuke.

Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 12. 12.2013.
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľoznámi úspešnému uchá
dzačovi, že jeho ponuku prijíma a doručí mu záväznú objednávku na predmet zákazky.

Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a:
Verejný obstarávateľm ôže zrušiť ponuku na požadovaný tovar/službu ak:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti



- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedala určeným požiadavkám 
- nastala zmena okolností, za ktorých bola výzva zverejnená 
- vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti, najmä nepridelenie, alebo zrušenie pridelenia 

finančných prostriedkov na predmet obstarávania. 

Verime, že predloží te ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

V Bratislave, dňa: 6. 12. 2013 

.~ 
RNDr. La,dislav Brimich , CSc. 
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