Výzva na podanie ponuky – verejné obstarávanie
náhradných dielov k výpočtovej technike a drobnej výpočtovej techniky
pre Národné lesnícke centrum vo Zvolene
Ver. obstarávateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:

Národné lesnícke centrum
Ul. T .G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
42 00 13 15
2022091027
SK2022091027
Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Štátna pokladnica
7000241498/8180
045/5202111/045/5330709

1. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je dodávka náhradných dielov k výpočtovej technike a drobnej
výpočtovej techniky (myši, klávesnice, USB pamäťové kľúče, externé disky a pod.)
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody na obdobie približne
troch rokov, pričom jej platnosť bude limitovaná vyčerpaním limitu, stanoveného zákonom č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zn. nesk. predpisov pre podprahovú zákazku, t.j. 59 999 €.
Realizácia konkrétnych množstiev a druhov drobnej výpočtovej techniky sa bude realizovať na
základe objednávok podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšie v súťažných podkladoch.
2. Právne, ekonomické a technické požiadavky súťaže:
a) uchádzač predloží v zmysle § 99 písm. b) doklad o oprávnení podnikať – Výpis
z obchodného registra, Živnostenský list, originál dokladu, resp. notárom overenú kópiu
dokladu, posledný aktuálny výpis.
b) uchádzač predloží v zmysle § 28 ods.1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní zoznam dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
obstarania za posledné 3 roky, s uvedením cien a lehôt dodania. Vyžadujú sa dodávky nad
500 tis. Sk bez DPH súhrnne aspoň u 2 odberateľov za sledované obdobie – bližšie
v súťažných podkladoch.
3. Spôsob určenia ceny
Požaduje sa určenie ceny bez DPH i s DPH v € vybraných druhov drobnej výpočtovej
techniky spolu s dopravnými nákladmi do sídla obstarávateľa – Národné lesnícke centrum,
T.G. Masaryka 22, Zvolen, resp. ul. Sokolská 2 Zvolen. Taktiež sa požaduje vyčíslenie
duálne v Sk.
4. Ďalšie požiadavky:
a) požaduje sa dodať v ponuke aktuálny cenník ďalšej drobnej výpočtovej techniky platný u
uchádzača
b) požaduje sa zmluvná záruka na predmet obstarania podľa platnej legislatívy, min.2 roky

c) požaduje sa nasledovný spôsob dodania, preberania a financovania:
 dodávka tovaru na adresu Národné lesnícke centrum, preberanie tovaru sa uskutoční formou
podpisu dodacieho listu zodpovednými zamestnancami
 dodávka tovaru max. do 7 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky, bližšie požiadavky
v súťažných podkladoch
 úhrada faktúry až po kompletnom dodaní tovaru v rámci objednávky, verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky
5. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.
2.
3.

Celková cena dodávky vybraných druhov drobnej výpočtovej techniky
Lehota dodania tovaru
Navrhnutá výška zmluvnej pokuty v % za každý deň omeškania
pri nedodržaní lehoty stanovenej v kritériu 2.

50 %
30 %
20 %

Všetky kritériá budú zapracované v konečnej rámcovej dohode.
6. Ostatné informácie:
a) Každý kto má záujem predložiť ponuku je povinný vyžiadať si súťažné podklady zaslaním
žiadosti v zmysle § 17 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na adresu Národného
lesníckeho centra vo Zvolene, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen do 6. marca 2009, do
10.00 hod., v opačnom prípade bude ponuka vrátená neotvorená späť (mimo tých, ktorým
boli súťažné podklady poskytnuté verejným obstarávateľom spolu s výzvou)
b) V prípade nejasností súťažných podkladov je možné obstarávateľa písomne požiadať
o vysvetlenie v zmysle § 38 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení nesk.
predpisov. Budú akceptované písomné požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov
doručené do 6. 3. 2009, do 11.00 hod. s označením „verejné obstarávanie – náhradné
diely – žiadosť o vysvetlenie“ na Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92
Zvolen. Stanovisko verejného obstarávateľa bude zaslané všetkým uchádzačom v zmysle
horeuvedeného ustanovenia.
c) Otváranie obálok je verejné a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložia ponuky
a bude sa konať dňa 18.3.2009 o 10.00 hod. v malej zasadačke Národného lesníckeho
centra Zvolen.
d) V prípade nesplnenia podmienok uvedených vo výzve a obdržaných súťažných podkladoch,
bude ponuka uchádzača z hodnotenia súťaže vylúčená.
e) Predpokladaný termín podpisu zmluvy (dohody) s víťazom súťaže: do 27.3.2009
f) Lehota viazanosti ponúk: 30.4.2009

Ponuky je potrebné odovzdať do 17.3. 2009 do 10.00 hod. na adresu Národné lesnícke
centrum „Verejné obstarávanie – náhradné diely VT - neotvárať“, buď osobne alebo
doporučene poštovou zásielkou. Rozhodujúcim pre doručenie ponuky poštou je termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

