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             	Kancelária  verejného ochrancu práv
		Nevädzová 5, Bratislava


Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ - Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, IČO 36064041, rozpočtová organizácia - sa na Vás obracia v súvislosti s obstarávaním zákazky 

„Stolové a prenosné počítače“ 

so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky s nižšie uvedenou špecifikáciou a podľa nižšie uvedených požiadaviek.
Opis predmetu zákazky 
P.č.
Predmet zákazky
Technická špecifikácia – minimálne požiadavky na vlastnosti predmetu zákazky
Merná jednotka
Predpokladané množstvo
1.
Stolový počítač - prevedenie „Tower“ 
Monitor
full HD 22-24'', odozva do 5 ms, pripojenie DVI-D príp. aj HDMI
ks
2


PC
procesor dvoj až štvorjadrový, min. 2.6 GHz
RAM min. DDR3 4 GB
DVD-RW
HDD min 500 GB
grafická karta min. HD
sieťová karta 2 ks




Klávesnica
slovenská USB 




Myš
USB min. citlivosť 800 DPI, podložka


2.
Stolový počítač – prevedenie 
„Mini PC“
Monitor
HD 19-22'', odozva do 5 ms, pripojenie DVI-D príp. aj HDMI
ks
1


PC
procesor dvoj až štvorjadrový, min. 2.6 GHz
RAM min. DDR3 4 GB
HDD min 320 GB
grafická karta min. HD
spotreba cca 40 W




Klávesnica
slovenská USB 




Myš
USB min. citlivosť 800 DPI, podložka


3.
Notebook
monitor  HD 15,6''
min. 4GB RAM DDR3, min. 500 GB HDD
2 GB grafika mimo základnej dosky
DVD-RW
wifi, blue-tooth, kamera
rozhranie VGA, HDMI, sluchátka, mikrofón, USB 3.0, WiDi
ks
1
Predpokladaná hodnota zákazky  
do 1.900 eur bez DPH
Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa cenová ponuka na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
Podmienky účasti
Cenovú ponuku je potrebné predložiť v samostatnom dokumente s uvedením identifikačných údajov uchádzača, dátumom spracovania ponuky, ktorého súčasťou je aj tabuľka v štruktúre uvedenej nižšie v tomto odseku. Ponuka musí byť predložená v lehote stanovenej v ods. 6 a spôsobom uvedeným v ods. 7.
 eur
P.č.
Predmet zákazky
Merná jednotka
Množstvo
Cena bez DPH
Cena vrátane DPH
1.
Stolový počítač - prevedenie „Tower“ 
ks
2


2.
Stolový počítač – prevedenie 
„Mini PC“
ks
1


3.
Notebook
ks
1


Spolu


Pozn.

Lehota na predloženie cenovej ponuky
Cenové ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 25.9.2013
Spôsob predloženia cenovej ponuky
elektronickou poštou na adresu  pecova@vop.gov.sk
	poštou
osobne do podateľne Kancelárie verejného ochrancu práv
Spôsob určenia ceny
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 5 na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať náklady na dopravu.
Ak záujemca nie je plátcom DPH, uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 5.
Kritérium hodnotenia
najnižšia cena
Vystavenie objednávky 
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku(y) úspešnému uchádzačovi, ktorý v stanovenej lehote  predložil najnižšiu cenu na predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa. 
Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nevystaviť objednávku žiadnemu z uchádzačov v prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.
Obchodné podmienky 
a) tovar bude objednaný verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe samostatných písomných objednávok, 
b) dodanie objednaného tovaru do 5 pracovných dní od obdržania písomnej objednávky a preprava v baloch obvyklých pre uvedený tovar, 
c) objednaný tovar doručiť na adresu Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, 
d) ku každej písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom je oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru, 
e) na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra, 
f) faktúry zasielať na adresu: Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, 
g) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho, 
h) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem, 
i) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je najmenej 14 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 


V Bratislave 20.9.2013

