Výzva na predloženie ponuky
v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
v rámci zákazky s nízkou hodnotou na tovar “Nákup 8 kusov stolových počítačov ” uskutočňovanej podľa ust. § 102
ZVO, pretože predpokladaná hodnota zákazky po dobu platnosti zmluvy zodpovedá finančnému limitu uvedenému v § 4
ods. 5 ZVO.
1. Identifikácia obstarávateľa:
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Spoločnosť priateľov detí z
detských domovov Úsmev ako
dar
Bratislava
Ševčenkova
85101
17316537
0903781740

názov:
štatut. orgán:
obec
ulica
banka:
0
PSČ
účet:
0
IČO:
DIČ:
2020618578
Tel.:
email:
durkechova@usmev.sk
Fax:
web:
www.usmev.sk
2. Opis predmetu zakázky
Predmetom obstarávania:
Nákup 8 kusov stolových počítačov (tovar)
Presná technická špecifikácia a podmienky dodania predmetu zákazky:
Procesor minimálne 2 jadrový
HDD: 1TB SATA II.
Motherboard: obsahuje grafiku,zvukovku,sieťovku(VGA+PCIe,2xDDR3,SATA II,mATX, GbLan).
Prislušenstvo: myš USB,klavesnica USB, reproduktory USB,DVD napalovačka,skrinka so zdrojom min.400W.
Monitor: LCD HD 20 palcový.
Software: Windows 7 profesionál x64 SVK a MS Office profesionál x64 SVK alebo ekvivalentné riešenie.
2. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
hlavný predmet:
8 kusov stolových počítačov

nie
hlavný slovník CPV

doplnkový (ak sa uplatňuje)

30213300-8

kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. obchodného
3. Typ zmluvy:
4.1 Miesto dodania:
Ševčenkova 21, Bratislava 85101
4.2 Lehota dodania:
15 dní od doručenia objednávky
5. Možnosť predloženia variantných riešení:
neumožňuje sa
6. Podmienky účasti
Uchádzači musia predložiť v ponuke:
Doklad o oprávnení dodávať tovar- Scan dokladu o oprávnení podnikať
7. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného obstarávania bude vylúčený
uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce:
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6 tejto výzvy,
- predložil neplatné doklady,
- nepredložil požadované doklady alebo informácie,
- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
cena
9. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 6 tejto výzvy,
b)návrh kúpnej zmluvy,
10. Predkladanie ponúk
Ponuku je potrebné predložiť do 03.02.2012, do 15 hod., mailom na adresu: durkechova@usmev.sk
11. Podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ, z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného
obstarávateľa. Minimálna lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Preddavok nebude poskytnutý.
Predpokladaná hodnota zákazky je 3400 EUR bez DPH.
12. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2012
13. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že ponúknutá cena za predmet zákazky musí byť v súlade s finančným limitom
uvedenom v § 4 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Bratislava, dňa 20.01.2012

zodpovedný

Zverejnené na internetovej stránke www.usmev.sk dňa: 20.01.2012.

štatutárny zástupca obstarávateľa

