Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Dňa 12.11.2013

VÝZVA
Podlimitná zákazka
podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru:
„Nákup 2 ks profesionálnych notebookov s príslušenstvom“
1.

Identifikácia osoby podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.:

Názov: DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO: 45 736 359
DIČ: 2023345962
Telefón: 0911 411 790
Kontaktná osoba: Juraj Kantor
e-mail: juraj.kantor@zdruzeniedeus.sk
2.

Typ zmluvy:

Kúpna zmluva na dodanie tovaru v zmysle § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
3.

Miesto dodania predmetu zákazky:

DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
4.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Nákup 2 ks profesionálnych notebookov s príslušenstvom podľa nasledujúcej špecifikácie:
Notebooky v minimálnej zostave (alebo ekvivalent):
Min. 2 jadrový procesor typu Intel Core i7 (alebo ekvivalent), VGA, display 15,6", HDMI, WIFI,
BlueTooth, Windows 8 (alebo ekvivalent)
Príslušenstvo:
2* USB klávesnica s myšou
2* min. 22“ monitor s VGA a HDMI interfejsom
2* MS kancelársky balík na tvorbu a prehliadanie textov, tabuliek a prezentácií, typu Office
Pro/Business min. verzie 2010 alebo jeho ekvivalent

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
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Hlavný kód:
30213000-6 Prenosné počítače
30237200-1 Príslušenstvo počítačov
48300000-1 Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov,
harmonogramov a zlepšovanie produktivity
6.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť.
7.

Variantné riešenie:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8.

Predpokladaná hodnota zákazky:

2 224,- EUR s DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená z vykonaného prieskumu trhu (viď prílohy).
9.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do 28.2.2014
10. Jazyk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom
jazyku.
11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 25.11.2013 do 15.00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu
uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 28.2.2014.
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu za celý predpokladaný objem zákazky uvedený v bode 4. tejto
výzvy v EUR bez DPH, cenu v EUR vrátane DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.
Cena bude uvedená aj v štruktúre:
- cena v EUR bez DPH za 1 ks/ Notebook podľa špecifikácie NB
- cena v EUR bez DPH za 1 ks/ USB klávesnica s myšou
- cena v EUR bez DPH za 1 ks/ monitor s HDMI interfejsom
- cena v EUR bez DPH za 1 ks/ MS Office Pro/Business min. verzie 2010 alebo jeho ekvivalent
13. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy bude osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. požadovať len od úspešného uchádzača.
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14. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
15. Požadované doklady:
Uchádzač musí predložiť Doklad o oprávnení dodávať tovar. Uchádzač môže predložiť aj neoverenú
kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom v EUR.

Ing. Martin Zbudila
DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Výkonný riaditeľ a splnomocnený
zástupca na základe poverenia
štatutárneho orgánu
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