
VÝZV A NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Druh zákazky: 
Zákazka na dodanie tovaru podľa§ 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

l. Obstarávatel': 
Názov: Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 45 
Zastúpený : RNDr. Ladislav Brimich, CSc. 
IČO : 00586935 

Kontaktná osoba: Mgr. Mgr. Jana Bučová, PhD. 
Telefón: 02/5941 0601 alebo 0911 591 957 
E-mail: geofjabu@savba.sk 

2. Predmet zákazky: Stolová počítačová zostava, monitor a operačný systém. 

3. Opis predmetu zákazky- špecifikácia zariadení: 
PC zostava: 

- skrinka: bez špecifikácie, 
-zdroj: ATX 550W, 
-základ. doska: Gigabyte GA-Z87P-D3 , 
-procesor: Intel Core rada i (5 alebo 7, nad 3 GHz), 
-pamäť: 8GB DDR3 (alebo viac), 1600MHz, 
-pevný disk: l TB, 3,5" SATA IU, 64MB, 
- DVD mechanika: DVDRW SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x OVO +/-RW, 8x DL, 
-grafická karta: NV IDIA GTX650TIB-DC20C-2GD5, GeForce GTX 650 TI Boost, 2GB DDR5, 
- čítačka kariet: All in One + USB do 3,25", interná, 
-klávesnica (wireless, slovenská), 
-myš (wireless) s podložkou, 
- reproduktory 2+0, 
-zloženie PC zostavy. 

Monitor: LCD BENQ GW2255. 
Operačný systém: MS Windows 7 Pro SPI 64-bit ENG +inštalácia a konfigurácia. 

Spoločný slovník obstarávania (kódy CP V): 
30213300-8 Stolový počítač, 

30231000-7 Počítačové monitory a konzoly, 
48624000-8 Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC). 

4. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky s DPH: 
1000 € 

5. Rozsah ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Variantné riešenie sa nepripúšťa. 

6. Miesto dodania: 
Geofyzikálny ústav SA V, Dúbravská cesta 9, č. d. 275, 842 28 Bratislava 45. 

7. Termín dodania: 
06.12. 2013 

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia: 
8.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25. ll. 2013 do 09:00 bod. 
8.2. Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode l . tejto výzvy (kontaktná osoba), 
alebo osobne na adresu uvedenú v bode 6 (miesto dodania). 



9. Termín vyhodnotenia ponúk: 
Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najneskôr do 3 dní odo dňa upi) nutia lehoty na 
predkladanie ponúk. 

10. Podmienky účasti : 

Uchádzač je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky. na ktorú predkladá ponuku. Túto 
skutočnosť preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu. Stači neoverená kópia 
dokladov. 

ll. Obsah ponuky: 
ll. l. Celá ponuka a ostatné predložené dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom alebo 
českom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v 
pôvodnom jazyku a súčasne predlož! úradný preklad. 
l 1.2. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahoval': 

-titulný l ist ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na 
predmet zákazky podra týchto súťažných podkladov; 
-doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v časti l O. 

11 .3. Výsledná cena musí byť konečná a musí obsahovať aj náklady na dopravu a v~etky ostatné 
náklady spojen)•mi s dodaním služby: ceny musia byť uvedené v menovej jednotke EURO. V ponuke 
sa uvedie cena bez DPH a taktiež s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH. uvedie navrhovanú 
zmluvnú cenu celkom. Na skutočnost, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 

12. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Cenové ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny, ktorá je uvedená v eurách 
vrátane OPl i. Ak predloží ponuku uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v jeho prípade predmetom hodnotenia 
bude ním navrhovaná zmluvná cena uvedená ako celková. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol 
najnižšiu cenu za predmet zákazky podl'a uvedenej špecifikácie. 

13. Obchodn é podmienky dodania predmetu zákazky: 
Verejný obstarávate!' na základe výsledkov vyhodnotenia predložených cenových ponúk uzavrie s úspešn)·m 
uchádzačom v súlade s podmienkami tejto výzvy zmluvu. Vybranému dodávatel'ovi sa neposkytuje 
preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného tyku v lehote 
splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia . 

14. Ďalšie požiadavky a doplňujúce informácie nrejného obstarávatel'a: 
J.tJ. V prípade. ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuk')' alebo neposkytne riadnu súčinnost' na 
uzavretie zmluvy alebo ju odmietne uzavriet'. verejný obstarávateľ môže uzatvoril' zmluvu 
s uc hádzačom. ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 
l 4.2. Ponuf...')' predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené. 
l 4.3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo nakúpiť iný počet zariadení z dôvodu cenovej ponuky a 
lmenenej výšky vyhradených finančných prostriedkov v rozsahu limitu použitého druhu zákazf...')'. 
14..4 Obstarávate!' si vyhradzuje právo nevybral' žiadnu z predložených ponúk a zrušiť zadanie 
zákazky (dôvody: nebola predložená žiadna ponuka, ani jeden uchádzač nespln il podmienky výzvy. 
zmeni li sa okolnosti. za ktorých bola výzva zverejnená). 

IS. Informácia pre uchádza ča: 

IS. l. Proti rozhodnutiu verejného obstarávatel'a pri postupe zadávania zákazky podra § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nie je možné podat' námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. 
15.2 V~ctkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o v)•sledku vyhodnotenia 
ponúk. 
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