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Oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania 

 
Vestník číslo 76 z 21.04.2005 

04727 - MST  

Verejná súťaž 

1)  
Identifikácia obstarávateľa 

Bratislava 
IČO: 151 882 
Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava 
kontaktná osoba:  
Ing. Mikuláš Kevély 
Mgr. Andrea Putalová 

e-mail: kevely@tbb1.cvtisr.sk , putalova@tbb1.cvtisr.sk  
2)  
Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie 
Ako v bode 1). 
3)  
Typ zmluvy 
a)  
Zmluva na dodanie tovaru 
Kúpa tovaru. 
4)  
Ide o uzavretie rámcovej zmluvy? 
Nie. 
5)  
Názov predmetu obstarávania 

 a serverov. 
6)  
Opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania 
Dodávka počítačových zostáv (32 ks) a serverov (2 ks) pre potreby CVTI SR. Dodávka predmetu 
obstarávania zahŕňa zmontovanie počítačových zostáv a serverov, zahorenie, dopravu na miesto 
určenia, inštaláciu operačných systémov a záručný servis. Podrobná špecifikácia predmetu 
obstarávania sa uvádza v súťažných podkladoch. 
7)  
Nomenklatúra KP 
30.02.12, 30.02.13. 
8)  
Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby alebo stavenisko, alebo umiestnenie prác 
Centrum vedecko-technických informácií SR, Jozefská 19, 812 23 Bratislava - odbor hospodársko-
technický. 
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9)  
Rozdelenie predmetu obstarávania na časti 
a)  
Počítačové zostavy - časť A, 
b)  
Servery - časť B. 
10)  
Budú akceptované variantné riešenia? 
Nie. 
11)  
Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky 
Zmluva na dobu určitú, termín dodania predmetu obstarávania do 1. 7. 2005. 
12)  
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia 
Predmet obstarávania sa bude financovať z rozpočtu CVTI SR. Platba za plnenie sa bude realizovať v 
slovenských korunách (Sk, SKK) bezhotovostným platobným stykom na základe predložených faktúr. 
Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia do podateľne obstarávateľa. 
Obstarávateľ preddavok neposkytuje. 
13)  
Právna forma, ktorú má mať skupina vytvorená na dodanie tovaru, uskutočnenie práce alebo 
poskytnutie služby, ktorej ponuka bude prijatá 
Právna subjektivita pri podpise zmluvy. 
14)  
Podmienky účasti týkajúce sa právneho postavenia, minimálneho ekonomického a finančného 
postavenia, technickej spôsobilosti a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 
Zák. č. 523/2003 Z. z.: 
§ 29 ods. 1 písm. a) až h) preukázať dokladmi podľa § 29 ods. 2, resp. ods. 3. 
§ 30 ods. 1. 
Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže: 
- písomným vyjadrením banky (bánk) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, že uchádzač 
nebol v debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bežný účet nebol 
predmetom exekúcie (originálne vyhotovenie alebo úradne osvedčená kópia tohto dokumentu s 
dátumom vydania nie starším ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky), 
- výkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjmoch a výdavkoch a obratom, ktorý sa viaže na predmet 
obstarávania, za predchádzajúce tri roky (osobitne r. 2002, 2003, 2004), potvrdeným príslušným 
daňovým úradom. 
§ 30 ods. 3 písm. a), e). 
Uchádzač musí existovať min. 3 roky bez zmeny právnej formy. 
20)  
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
1.  
Cena v Sk s DPH - 50 bodov. 
2.  
Dodržanie technických parametrov - 30 bodov. 
3.  
Servisné podmienky - 20 bodov. 
21)  
Podmienky získania súťažných podkladov 
a)  
Lehota do: 9. 5. 2005, 12.00 h. 
b)  
Adresa: CVTI SR, Jozefská 19, odbor hospodársko�technický, kontaktná osoba: Mgr. Andrea 
Putalová, tel. č.: 02/52 92 57 27. 
c)  
Výška, podmienky a spôsob úhrady za súťažné podklady, ak sa vyžaduje: Nevyžaduje sa. 
22)  
Podmienky predkladania ponúk 
a)  
Lehota do: 19. 5. 2005, 12.00 h. 
b)  



Adresa: Ako v bode 1), podateľňa, prízemie vpravo, heslo "Počítače a servery 2005". 
c)  
Jazyk alebo jazyky: Slovenský. 
24)  
Lehota viazanosti ponúk 
Do: 30. 6. 2005. 
25)  
Otváranie obálok s ponukami 
a)  
Dátum: 20. 5. 2005, 10.00 h. 
b)  
Miesto: Ako v bode 1), miestnosť č. 22 - študovňa odboru priemyselných informácií. 
c)  
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Uchádzač, ktorý predložil ponuku v 
lehote na predkladanie ponúk, zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo osobou písomne splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
26)  
Doplňujúce informácie 
Súťažné podklady si môžu uchádzači prevziať na základe písomnej žiadosti, a to osobne alebo 
poštou na adrese ako v bode 21b) v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 h. 
Ponuku do verejnej súťaže môže predložiť iba uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a 
ktorému ich obstarávateľ poskytol. Hodnotené budú len ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky 
účasti vo verejnej súťaži. 
Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými 
obstarávateľom (podľa § 41 ods. 1), podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača. 
Predkladané potvrdenia a doklady musia byť originály alebo úradne overené kópie nie staršie ako tri 
mesiace. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak cena ponúknutá 
uchádzačom prekročí plánovaný finančný limit obstarávateľa. 
V prípade, ak víťazný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená zmluva, stratí v priebehu plnenia 
schopnosť plniť zmluvný záväzok, obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 25 ods. 6 zák. č. 
523/2003 Z. z. uzatvoriť zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia. 
27)  
Dátum odoslania oznámenia 
12. 4. 2005. 

 


