
GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV 
Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 45 
teJ: +421 2 594 to626 fax: +421 2 59410607 e-mail: geofsekr@savba.sk 

VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na 
predmet zákazky: "Programový balík Are View s ročnou zárukou". 

ldentiílkácia verejného obstarávatel'a: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
Telefón: 
Fax: 
Kontaktná osoba: 
E-mail: 

Geofyzikálny ústav SA V 
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
oo 586 935 
02 5941 0602 
02 5941 0626 
dr. D. Majcin 
geofmadu@savba.sk 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, ktorý musí byť certifikovaným 
dodávateľom firmy ESRI, dodanie aktuálnej verzie softwarového balíku ArcView firmy ESRI aj 
s bežnou ročnou zárukou. Požadovaná je licencia oprávňujúca používať uvedený produkt na 2 
samostatných počítačových pracoviskách (napr. l PC a l notebook). 

Slovník spoločného obstarávania (CPV): 48000000-8 Softvérové balíky a informačné 
systémy 

Predpokladaná cena zákazky je 1385.- Eur bez DPH (1662.- Eur s DPH) 

Hodnota zákazky, pre ktorú sa realizuje výber dodávateľa je definovaná v súlade s § 9 
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 



Obsah cenovej ponuky: 

l. cenová ponuka zákazky s DPH v Eurách 
2. potvrdenie, že ste certifikovaným dodávateľom firmy ESRI 

Rozsah ponuky: Celý predmet zákazky 

Možnost' rozdelenia ponuky: Nie 

Možnost' predloženia variantných riešení: Nie 

Termín dodania/poskytnutia služby: najneskôr do dvoch týždňov od dodania objednávky 

Lehota na pr edloženie cenovej ponuky: 

Ponuku žiadame doručiť najneskôr do 4. ll. 2013 o 12:00 hod. Uchádzač predloží 
ponuku emailom na nasledovnú adresu: geofmadu@savba.sk, poštou na adresu sídla verejného 
obstarávateľa alebo osobne na sekretariáte Geofyzikálneho ústavu SA V. 

Spôsob hodnotenia: 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý splní podmienky definované v 
obsahu cenovej ponuky. 
Poradie uchádzačov sa určí podľa kritéria od najnižšej ceny po najvyššiu (vždy so započítaním 
DPH). Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to vo svojej ponuke. 

Lehota viazanosti ponúk: 

do 15.11. 2013 

Ďalšie informácie verejného obstarávatcl'a: 

Dôvody zrušenia súťaže. Verejný obstarávateľ môže zrušiť ponuku na požadovaný 
tovar/službu ak: 
al nebude predložená ani jedna ponuka 
bi ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 
cl ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
dl nastala zmena okolností, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie. 

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

S pozdravom 

l 
RNDr. Ladislav Brimich, CSc. 

riaditeľ Geofyzikálneho ústavu SA V 




