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G 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 obstarávateľa: 
Názov: Geofyzikálny ústav SA V 
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
IČO: OO 586 935 
Kontaktná osoba: Kristian Csicsay 
Telefón: 02/5941 0611 
E-mail: kristian.csicsay@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 

Číselné kódy- hlavný slovník CPV: 
30213300-8 Stolný počítač 
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 
48600000-4 Databázový a operačný softvérový balík 
30237410-6 Počítačová myš 
30237460-1 Počítačové klávesnice 
32342000-2 Reproduktory 
30237240-3 Webová kamera 

Predpokladaná hodnota zákazky: l 000 € s DPH 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Osobný počítač: 

procesor: AMD A8-6500 
základná doska: ASUS A88XM-A 
chladič na proc.: ARCTIC Freezer Xtreme Rev.2 
pamäť: Corsair 8GB KIT DDR3 1866:tv1Hz CL9 Vengeance Low Profile 
pevný disk: Western Digital Blue 500 GB 16 MB cache SATA III 
optická mechanika: ASUS BC-12D2HT retail black 
skrinka: Corsair 300R Carbide series black 
zdroj: Corsair CX430M 
skladanie počítača 



Periférne zariadenia: 
klávesnica: 
myš: 
reproduktory: 
webkamera: 

Genius SlimStar i222 čierna (Apple design) 
A4tecb Q3-600X 
Logitecb Multimedia Speakers Z200 čiemé 
Creative Live! Cam Sync HD čierna 

Monitor: 23" HP Z Display Z23i 

Operačný systém: Windows 7 Professional 64bit ENG OEM 

Miesto dodania predmetu zákazky: 
Geofyzikálny ústav SA V, Dubravská cesta 9, č. d. 285, 845 28 Bratislava 

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

Termin dodania tovaru/poskytnutia služby: 
do 6.12.2013 

Lehota predloženia cenovej ponuky: 
Ponuku žiadame doručiť najneskôr do 27.11.2013 o 12:00 hod. 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 
Najni~ia cena v Eur s DPH a záručné a servisné podmienky. Ak uchádzač nie je platcom 
DPH uvedie to v ponuke. 

Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.11.20 13. 
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma a doručí mu záväznú objednávku na predmet zákazky. 

Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a: 
Verejný obstarávateľ môže 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. 

Veríme, že predložite ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

V Bratislave, dňa: 20.11.2013 

---~ RNDr. Ll}dislav B~imich , CSc. 
riáditeľ GFU SA V 




