
 

~ 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 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: UNIQ Tab/et do náročného prostredia s príslušenstvom 

Číselné kódy- hlavný slovník CPV: 
30213200-7 Tabletový počítač 
48600000-4 Databázový a operačný softvérový balík 
42671000-0 Držiaky na nástroje 
18925200-1 Puzdrá 
31681500-8 Nabíjačky 

Predpokladaná hodnota zákazky: l 600 € s DPH 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Unig tablet: 

Paramtere podľa základnej špecifikácie 
Voliteľné parametre: 

Príslušenstvo: 

Operačná pamäť 2GB RAM 
Pamäť SSD 32GB 
3G Modul 

Držiak na ruku 
Puzdra (taška) na tablet 
Stojan na stôl 
Autonabíj ačka 



Operačný systém: 
Windows 7 Professional 32bit 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. 

Termín dodania tovaru/poskytnutia služby: 
do 20.12.2013 

Lehota predloženia cenovej ponuky: 
Ponuku žiadame doručiť najneskôr do 4. 12.20 13 o 24:00 hod. 

Kritérium oa vyhodnotenie cenových ponúk: 
Najnižšia cena v Eur s DPH, záručné a servisné podmienky. Ak uchádzač nie je platcom DPH 
uvedie to v ponuke. 

Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 5.12.2013 . 
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: 28.11.2013 




