Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovarov a služieb – „All in one PC“
(zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 zákona o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
právnych predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. František Žabka (frantisek.zabka@nku.gov.sk) Tel.:0250114214
2. Predmet zadávania zákazky
Identifikácia a opis predmetu obstarávania: osobné počítače, 17 kusov
Parameter

Minimalne poziadavky

Procesor:

Výkon podľa testu Sysmark 2007 Preview na úrovni min. 195 bodov

Audio:

Integrované 16-bit stereo; integrované stereo reproduktory

Prevedenie:

All-in-one/všetko v jednom; veľkosť obrazovky 20" s matným povrchom a
rozlíšením HD+
min. 2GB non-ECC DDR3 PC3-10600 (1333 MHz); možnosť rozšíriť na 8GB;
jeden voľný slot
min.500GB; 7200 otáčok; SATA 3.0Gb/s

Pamäť:
HDD:
Optická
mechanika:
Rozhrania:

DVD RW; SATA

VGA:

Integrovaná so zdielanou pamäťou

Sieťová karta:

10/100/1000 Mbit/s

Klávesnica:

USB US / SK

Myš:

USB optická s rolovacím kolieskom

Zdroj:

max. 130W s min. 86% účinnosťou

Operačný
systém:
Bezpečnosť:

Windows 7 Professional 64-bit SK

min. 6x USB 2.0; audio vstup/výstup; RJ45; čítačka pamäťových kariet

slot pre Kensington kábel

3. Druh zákazky a predpokladaná hodnota
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet
obstarania je cca 9.800,- EUR bez DPH.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Miesto predkladania ponuky: Najvyšší
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava

kontrolný

úrad

Slovenskej

republiky,

Doručiť ponuky je možné poštou alebo osobne v zalepenej obálke s názvom „Súťaž – All
in one PC“, s označením „Neotvárať“, s uvedením identifikácie uchádzača v ľavom
hornom rohu obálky (meno/obchodný názov, bydlisko/sídlo).
Lehota na predkladanie ponuky: 24.11.2011 do 9,oo hod. doručiť na adresu verejného
obstarávateľa alebo predložiť osobne do podateľne (v čase 8,30 – 13,30 hod. v sídle
verejného obstarávateľa).
5. Miesto a lehota na vysvetlenie výzvy
Miesto vysvetlenia oznámenia a miesto na podanie žiadosti o vysvetlenie:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, príp.
e-mail: frantisek.zabka@nku.gov.sk
Lehota na podanie žiadosti: do 21.11.2011, do 9,oo hod.
6. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku
Lehota viazanosti ponuky je do 15.12.2011
7. Podmienky účasti
Uvedenie min. 3 referenčných zákaziek obdobného charakteru.
8. Obsah ponuky
a. Identifikácia uchádzača (meno/názov, bydlisko/sídlo uchádzača, predmet činnosti,
kontakt), fotokópia ŽL alebo výpisu z OR.
b. Písomný a uchádzačom podpísaný referenčný list podľa bodu 7.
c. Cenová kalkulácia na 1kus v EUR vrátane DPH.
9. Obchodné podmienky
Výsledkom obstarania bude uzatvorená kúpna zmluva s uvedením dodacích
podmienok, ceny a záruky na dodaný tovar. Lehota dodania tovaru do 23.12.2011.
10. Náhrada za vypracovanie ponuky
Za vypracovanie ponuky na dodanie predmetu zákazky nie je možné požadovať
náhradu, náklady znáša uchádzač.
11. Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria
a následných pravidiel jeho uplatnenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia je ponúknutá cena
predmetu obstarania za kus v EUR vrátane DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadnym
z uchádzačov najmä z dôvodu nedostatočného finančného krytia zákazky.

Bratislava, 14.11.2011

v.r.
Ing. Ján Beňo
riaditeľ odboru informatiky

