Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
IČO:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

2.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
30844878
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Ing. Ján Beňo
+421 2 50 114 252
+421 2 55 423 005
info@nku.gov.sk
www.nku.gov.sk

Predmet zákazky
Aplikačné programové vybavenie na audit a monitoring informačno- komunikačných
technológií prevádzkovaných NKÚ SR

3.

Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)
Predmetom zákazky by malo byť dodanie aplikačného programového vybavenia na
audit a monitoring informačno-komunikačných technológií prevádzkovaných NKÚ SR
(300 pracovných staníc, operačný systém MS Windows 7, MS Windows 8) vrátane
jeho ročnej podpory, ktorý by mal zabezpečovať najmä:
- automatizovaný zber a vyhodnocovanie údajov o hardvérovom a softvérovom
vybavení pracovných staníc prevádzkovaných NKÚ SR,
- správu a evidenciu licencií NKÚ SR,
- monitoring využívania hardvérového a softvérového vybavenia pracovných
staníc
- vyhodnocovanie monitoringu využitia informačno-komunikačných technológií
- súhrnné reportovanie o hardvérovom a softvérovom vybavení pracovných
staníc a jeho využiteľnosti, vytváranie vlastných zostáv (reportov) NKÚ SR.

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie.

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 48000000-8
Doplňujúce predmety: 48517000-5; 48810000-9

6.

Typ zmluvy
Objednávka.

7.

Miesto plnenia predmetu zmluvy
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
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8.

Termín plnenia predmetu zmluvy
Do 15 dní od prijatia objednávky.

9.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
Nie.

10.

Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky
Maximálna čiastka určená na tento predmet zákazky je vo výške do 10 000,00 EUR
bez DPH. Uchádzač uvedie, či je platcom DPH alebo nie je platcom DPH.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobne podmienky
Maximálna doba splatnosti faktúry je 30 dní.

12.

Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis
zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného
orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa na
dodanie požadovaného predmetu zákazky.

13.

Obsah cenovej ponuky
a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 tohto dokumentu.
b) Návrh ceny za predmet zákazky.

14.

Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk
Lehota na predkladanie cenových ponúk – dátum: 24.04.2014 čas: 10,00 h.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Adresa:
Priemyselná 2
Obec (mesto):
Bratislava 26
PSČ:
824 73
Kontaktná osoba:
Ing. Ján Beňo
Telefón:
+421 2 50 114 252
Fax:
+421 2 55 423 005
Elektronická pošta:
jan.beno@nku.gov.sk

15.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR bez DPH za poskytnutie
požadovaných služieb a tovarov.
Pravidlá na uplatnenie kritéria:
Verejný obstarávateľ označí ponuku s najnižšou cenou za úspešnú, ponuku s druhou
najnižšou cenou označí za prvú neúspešnú, ponuku s treťou najnižšou cenou označí
za druhú neúspešnú, atď.
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16.

Obchodné podmienky
Verejný obstarávateľ prijme ponuku, ktorá bude označená za úspešnú a zadá
objednávku na predmet zákazky. Predpokladané najneskoršie odovzdanie predmetu
zákazky je 30. júna 2014.

17.

Úvodné vyhodnotenie cenových ponúk (ak sa uplatňuje elektronická aukcia)
Nie.

18.

Elektronická aukcia (ak sa uplatňuje elektronická aukcia)
Nie.

19.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Nie.

20.

Ďalšie informácie
Pri osobnom doručovaní na adresu verejného obstarávateľa, do podateľne, stránkové
hodiny sú v pracovných dňoch od 8:30 do 13:30 hod. (piatok do 13:00 hod.)
Ponuka sa predkladá v zalepenej obálke s nápismi „NEOTVÁRAŤ“ a „APV“.
Z tohto prieskumu trhu nevyplýva pre verejného obstarávateľa povinnosť zadať
objednávku.

21.

Zodpovedná osoba
Meno: Ing. Ján Beňo
V Bratislave, dňa 11.04.2014
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