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Váš list zn./zo dňa  Naša značka  Vybavuje/����   Bratislava 
         __/2013/__     Vršanský/ 32293220  2013-11-12 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky na zákazku podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.  
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na zákazku podľa §9 ods. 9 zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predloženie cenovej ponuky 
na predmet zákazky : „Elektronika pre projekt APVV-0436-12“. 
                                    
   Opis predmetu zákazky: 
 
 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť elektroniku z projektu počas 
realizácie projektu (príloha č.) v rámci projektu APVV 0436-12. 
 
PREDMET Elektronika k projektu APVV -0436-12 (Geologický ústav SAV) 
 
ROZSAH materiálu  
SanDisk SDXC Ultra karta 64GB (až 30MB/s) (2ks) 
SanDisk Compact Flash Extreme karta 32GB (až 60MB/s) (5ks) 
Panasonic DMW-BCF10E accu pro FX70/FT3/2/1/FS11/10/F3, 940mAh  
Nikon EN-EL3e, Li-ion aku pre D200  
Kingston DataTraveler HyperX 3.0 64GB USB 3.0, kov+ pogumený, 225/135MB/s (2ks) 
Počítačová myš LS1 Laser Mouse (Grape-Jaffa Flash), USB, laserová (2ks) 
Lenovo IdeaPad U430 Ultrabook i5-4200U 2.6 GHz 14.0" HD+ LED TOUCH NVIDIA GT730M-2GB 8GB 
500GB+16GB SSD WL BT CAM W8 SIV 732,00  
Fujitsu 24´´ L24T-1 LED 1920 x 1080/20M:1/5ms/250cd/VGA/DVI  
ADATA HD710 DashDrive™ Durable 1TB ext. HDD, USB3.0, water/shock proof, (3ks) 
Dell Inspiron 7720 - Intel Core i7 3630QM Ivy Bridge, 17.3 "LED 1920x1080, RAM 8GB, NVIDIA GT650 
2GB, 32GB SSD + 1TB HDD 5400 otáčok,DVD, WiFi, BlueTooth 4.0, Webkamera, podsvietená ceská 
klávesnica, Windows 7 Home Premium 64-bit  
Photoshop Extended CS6 MP CZ NEW EDU License 1+ (3ks) 
PC zostava: Skrinka, Zdroj 650w, DVDRW, SSD 120GB, HDD 2TB, Intel i7-4770, 32 GB Ram, VGA 
Quadro K2000, Win 7 Pro  
 

Predpokladaná hodnota zákazky : 
6.000 EUR VRATANE DPH 
 

 Hodnota zákazky pre ktorú sa realizuje  výber dodávateľa je definovaná v súlade s § 9 ods. 9 
zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
zákon). 

 
Obsah cenovej ponuky : 

• Krycí list – ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy. 
 
Rozsah ponuky: celý predmet zákazky 
Možnosť rozdelenia ponuky: nie 
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Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
Termín dodania: do 29.11.2013  
 
Lehota na predloženie ponuky: ponuku žiadame predložiť najneskôr do  15.11.2013  o 10:00 
 
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu geolvrsa@savba.sk 
 
V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na adresu verejného obstarávateľa, na 
sekretariát pracoviska, v lehote na predkladanie ponúk v čase od 09.00 do 10.00 hod. miestneho 
času: 

GEOLOGICKÝ ÚSTAV Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9 
POBOX 106 
84005 Bratislava 
 

Na obálke bude pri oboch spôsoboch doručenia uvedené obchodné meno uchádzača a označenie 
„Elektronika APVV-0436-12“.   Nápis: Neotvárať 

 
Kritéria na hodnotenie ponúk:  

1. Kritérium  cena  služby   v   €   
 
Spôsob hodnotenia : 
Určí sa poradie uchádzačov od najnižšej ceny v EUR po najvyššiu.  
 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý  vo svojej ponuke uvedenie najnižšiu cenu za 
dodanie služby v EUR. 
 
Ceny uvádzané v ponuke: uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného 
predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená ako celková suma v Eurách 
vratane DPH.  
 
Lehota viazanosti ponúk je do: 30.11.2013  
 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – dôvody na zrušenie súťaže. Verejný obstarávateľ môže 
zrušiť súťaž ak: 
 
a)    nebude predložená ani jedna ponuka; 
b)    ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti; 
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám; 
d)    ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie. 
 
 Veríme, že  predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.   
 
 S pozdravom 

    RNDr. Igor Broska, DrSc. 
    riaditeľ Geologického ústavu SAV  

 
Prílohy:  Príloha č.1  -  Krycí list ponuky  


