
GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV 
Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9, 845 28, Bratislava 45 
tel : +421 2 59410626 fax : +421 2 59410607 

VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 

e-mail: geofsekr@savba.sk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na predmet zákazky: Osobný prenosný počítač s príslušenstvom (optická myš, taška na 
PC) +základný softvér: balík kancelárskych programov (Akademická licencia) + 
grafický program pre vektorovú grafiku (Akademická licencia)+ antivírusový program 
(Akademická licencia); Sieťové dátové úložisko (NAS server) + 2 ks interné HDD + 
záložný zdroj 
Slovník spoločného obstarávania CPV: 30213000-5 osobné počítače , CPV: 48300000-1 
softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov 
a zlepšovanie produktivity, CPV:48324000-5- Softvérový balík na vytváranie grafov , CPV: 
48761000-0 antivírusový softvérový balík, CPV: 48823000-3 Súborové servery, CPV: 
30234100-9 Magnetický disk, CPV: 31154000-0 Zdroje nepretržitého napájania 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Geofyzikálny ústav SAV 
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
IČO: OO 586 935 
Telefón: 02 5941 0626 
Fax: 02 5941 0607 
Kontaktná osoba: dr. S. Bičárová- pracovisko S. Lesná 
E-mail: bicarova@ta3.sk ; tel: 052/7879165, 052/7879145 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

Geofyzikálny ústav SA V, pracovisko Stará Lesná, 058 60 Tatranská Lomnica 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača dodanie predmetu zákazky podľa nasledovnej 
špecifikácie: 

Osobný prenosný počítač - l ks 
displej: 15.6" Full HD, 1920x1080 matný, procesor 4-jadrový (8 vlákien) 2.4 GHz, 
systémová pamäť: 16GB, pevný disk: l TB (otáčky 7200 rpm) optická mechanika: DVD RW, 
výkonná grafická karta 4GB VRAM, sieťová karta WLAN a/b/g/n + LAN, Ix HDMI 1.4, 
HD kamera, čítačka kariet SD, 3x USB 3.0, optická myš, taška na PC 
batéria: 4-článková, AC adaptér: 19 V DC, 6.3 A , 120 W, operačný systém: MS Windows 
8.1 SK 64bit, balík kancelárskych programov (Akademická licencia), grafický program pre 
vektorovú grafiku (Akademická licencia), antivírusový program (Akademická licencia), 
integrovaná numerická klávesnica, ergonomická SK klávesnica 

Sieťové dátové úložisko (NAS server) - l ks 
-jednoducho spravovateľné a komplexné úložisko pre centralizáciu a zálohovanie dát, 
výmena pevných diskov za chodu, prebudenie cez LAN/WAN, podpora sieťových protokolov 
NFS, FTP, SFTP, WebDAV, Telnet, SSH, podpora klientov Windows XP a novší, Linux 
-CPU 2,13 GHz Dual Core, 1GB DDR3 , 2x Gigabit LAN, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x 
eSA TA, 2 x 3.5" alebo 2.5" SATA III/ SATA II, podpora RAID 0,1,5,6,10, maximálna 
kapacita 8 TB 



Interné magnetické disky: 
2 x 4 TB, 3.5'' Serial ATA III, 6Gb/s, 64MB cache, 5400 ot/min, hot plug 

Záložný zdroj pre NAS server: 
Off-line, 650VN400W, 230V AC/230 V, l x C14, 4x Cl3 ( 3 na zálohovanie, l na prepäťovú 
ochranu), USB, RJ45, výdrž pri polovičnom výkone ( 200W) 15rnin, 3m kábel na pripojenie 
zdroja k serveru 

Predpokladaná cena zákazky je 1753,- Eur bez DPH (21 04,- Eur s DPH) 
Hodnota zákazky, pre ktorú sa realizuje výber dodávatel'a 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- cena musí byť konečná s vyčíslením 
jednotlivých položiek ako aj s ďalšími nákladmi napr. doprava, clo, iné. 
2. Doklad uchádzača o oprávnení podnikať. 

Rozsah ponuky: celý predmet zákazky 

Možnosť rozdelenia ponuky: nie 

Možnost' predloženia variantných riešení: nie 

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

Dátum zverejnenia výzvy: 7. IO. 2014 

Lehota predloženia cenovej ponuky: 
Ponuku žiadame doručiť najneskôr do l O. l O. 201 4. Uchádzač predloží ponuku emailom na 
adresu: bicarova@ta3.sk a poštou alebo osobne na adresu: Geofyzikálny ústav SAV, 
pracovisko Stará Lesná, 059 60 T. Lomnica. 

Spôsob hodnotenia: 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý splní podmienky definované v obsahu 
výzvy. Poradie uchádzačov sa určí podľa kritéria od najnižšej ceny po najvyššiu (bez 
započítania DPH). Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to vo svojej ponuke. 

Lehota viazanosti ponúk: do 15. lO. 2014 

Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a: 
Verejný obstarávateľ vystaví víťaznému uchádzačovi záväznú objednávku. Požadovaná 
dodacia lehota je do 30 dní od prevzatia objednávky. Splatnosť faktúry je 30 dní. 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť výzvu na požadovaný tovar/službu ak: 

a) nebude predložená ani j edna ponuka 
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 
c) ani j edna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
d) nastala zmena okolností, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie. 

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

S pozdravom 




