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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 obstarávateľa: 

Názov: Geofyzikálny ústav SAV 

Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 

IČO: OO 586 935 

Kontaktná osoba: Mgr. Miloš Revallo, PhD. 
Telefón: 02/5941 0613 

E-mail: geofrnire@savba.sk 

'IYP verejného obstarávateľa: 

§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: 

Názov: softvér Mathematica Standard 9.0 pre Akadémie vied 

Číselné kódy -hlavný slovm'k CPV: 

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 

48460000-0 Analytický, vedecký, matematický a prognostický softvérový balík 

48461000-7 Analytický alebo vedecký softvérový balík 

Predpokladaná hodnota zákazky: 2005 EUR (bez DPH) 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača dodanie licencie softvéru Mathematica 

Standard 9.0 pre Akadémie vied (pocll'a zoznamu softvérových produktov na stránke 

http://www.mathematica.cz). 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, č.d. 32, 845 28 Bratislava 



Obsah cenovej ponuky: 
Uchádzač zašle písomne na uvedený e-mail v úvode cenovú ponuku na požadovaný predmet 
zákazky. Cenová ponuka musí zahtňať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním tovaru 
/resp. služby/. 

Ternún dodania tovaru/poskytnutia služby: 
do 20.12.2013 

Lehota predloženia cenovej ponuky: 
Ponuku žiadame doručiť najneskôr 13.12.2013 o 12:00 hod. 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 
Najnižšia cena v Eur. 

Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa mkutoční dňa 16.12.2013. 
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk \erejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma a doručí mu záväznú objednávku na predmet zákazky. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
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 nezodp:>Vedala 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 10.12.2013 




