
 

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadén1ie vied 

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

pod!" a~ 9 ods. 9 dtkona č. :2.512006 Z.z. o\ crcjnom obstará\ aní \ znení neskorších predpiso\ 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názo\: Geot)zikáln_:. ústm SAV 
Sídlo: Dú bra\ ská cesta 9. 845 28 Bratislm a 
IČ'O: OO 586 935 
Kontaktná osoba: Mgr. Fridrich Valach. PhD. 
Telefón: 035/7602:211 
E-mail: fridrichrLI: geomag.sk 

Typ verejného obstarávateľa: 
§6 ods.1 písm. d) zákona č.25/2006 Z. z. o \erejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektor)·ch zákonov v znení neskorších predpism· 

Predmet zákazky: 
Názov: V)·počto\á technika 
Číselné kódy- hlavn)' slovník CPV: 
3 0213100-6 prenosné počítače 
30234000-8 Pamäťové médiá 
30237310-5 Doplnkové náplne do tlačiarní 
31224810-3 Predlžovacie káble 
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 
31411 000-0 Alka! ic ké batérie 
30237460-1 Počítačové klávesnice 
31431000-6 Olovené akumulátory 

Predpokladaná hodnota zákazky: do 900.- € bez DPH. 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Prenosný počítač 2.4GHz 15.6" HD matny UMA4GB 500GB DVD W7Pro/W8.1 
64GB. USB 3.0 klúč . Kingston 2 kusy 
atrament do tlačiarne HP No 350XL 2 kusy 
atrament do tlačiarne HP 351 XL 2 kusy 
Prepäťová ochrana 1.5M. 8 zásuviek 
8GB. SDHC karta Kingston 10 kusov 
Batéria R 14 alkalická 40 kusov 
Biela klávesnica. USB 
Bezúdržbový akumulátor 6V /4.5 Ah 3 kusy 



 

Miesto dodania predmetu zákazky: 
()eomagnctické obscnatórium Gcofyzikólneho ústa\ u SAV\ Hurbanove. 

Obsah cenovej ponuky: 
Uchádzač zašle písomne na meden) e-mail\ Ú\ode ccno\Ú ponuku na požadovan) predmet 

zákazky. Ceno\ á ponuka musí zahh1ať \ šťtky náklady uchádzača spojené s dodaním tO\ aru 

!resp. služby:. 

Termín dodania tovaru/poskytnutia služby: 
Najneskôr do konca mesiaca november 2014. 

Lehota predloženia cenovej ponuky: 
Ponuku žiadame doručiť najneskôr do 7. novembra 2014 do l S :OO hod. 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 
Najnižšia cena v Eur. 

Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční d1'1a 10. novembra 2014. 
Po vyhodnotení predložených cenový-ch 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 požadovan)' tovar/službu ak: 

nebola predložená ani jedna ponuka 
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
ani jedna z predložen)'ch ponúk nezodpovedala určeným požiadavkám 
nastala zmena okolností, za ktorých bola výzva zverejnená 
vysk)tli sa iné nepredvídateľné okolnosti. najmä nepridelenie. alebo zrušenie 

pridelenia finančných prostriedkov na predmet obstarávania. 

Veríme. že predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s v)·zvou. 

V Hurbanove. dúa: 3. ll. 2014 

RNDr. Ladislav Brimich , CSc. 
riaditeľ GFÚ SA V 


