Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky

Námestie slobody 19
812 23 Bratislava

07/ 529 25 707

Rokovacie konanie so zverejnením.

Centrum vedecko- technických informácií Slovenskej republiky, Námestie slobody 19, 812
23 Bratislava, IČO: 151 882, tel. 529 25 707
Typ zmluvy: Kúpna zmluva
Číselný znak tovaru z colného sadzobníka:
Opis tovaru: kopírovací stroj - technické dáta viď príloha
Miesto dodania tovaru: Centrum vedecko-technických informácií SR, Jozefská 21, 812 23
Bratislava.
Druh tovarov: Kopírovací stroj
Množstvo tovarov: 1 ks
Súvisiace služby: inštalácia a zaškolenie obsluhy
Lehota na dodanie predmetu obstarania: do 31.10.2002.
Lehota na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti záujemcov a
ponúk: do 21.10.2002.
Adresa na doručenie dokumentov: Centrum vedecko-technických informácií SR, Námestie
slobody 19, 812 23 Bratislava, podateľňa, prízemie , s označením "Kopírovací stroj".
Lehota na oznámenie výsledku hodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov: 25.9.2002.
Účasť uchádzačov na otváraní ponúk : umožňuje sa.
Otváranie ponúk: 22.10.2002 o 9,00 hod. Jozefská 21, prízemie, č. dv. 2.
Zábezpeka sa nevyžaduje.
Podmienky financovania: bezhotovostným prevodom - faktúrou.

Podmienky účasti záujemcov:
Uchádzači predložia platné doklady v zmysle paragraf. 24 ods.2 okrem písm. Zákona
o verejnom obstarávaní V zmysle citovaného paragrafu požadujeme:
a) písm. a) a b) potvrdenie súdu že sa proti uchádzačovi nevedie konkurzné alebo
vyrovnávacie konanie
b) písm. c) a d) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace
c) písm. e) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace (ak je konateľov
viac, je potrebný výpis za každého konateľa)
d) písm. f) dokladom o oprávnenosti podnikať
V zmysle § 25 ods. 3 písm. b), c), d) požadujeme:
a) písm. b) certifikát výrobku alebo vyhlásenie o zhode výrobku s technickými
špecifikáciami
b) písm. c) vzorku, opis alebo fotografie tovaru
c) písm. d)opis technického vybavenia.
Kritéria na hodnotenie ponúk:
- cena predmetu obstarania - 60 %
- technické parametre - 20%
- záručný a pozáručný servis - 10%
- finančná náročnosť prevádzky kopírovacieho stroja - 10%
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi: p. Hladká - tel. 544 18 366, p. Daniš - tel./fax. 529
25 707

PhDr. Lubomír Kucka
Riaditeľ CVTI SR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Technické požiadavky:
Typ: konzolová
Kopírovací systém: elektrostatický suchý
Originály: voľné listy alebo viazané predlohy
Veľkosť originálov: max. DIN A3
Veľkosť kópií: od DIN A6 do DIN A3
Rýchlosť kopírovania: cca 30 kópií DIN A4/min., 16 kópií DIN A3/min.
Predvoľba kópií: 1-999 kópií
Zahrievacia doba: 1 min.
Mierka: 50% - 200% po 1%-ných krokoch
Prednastavené hodnoty zobrazenia: 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%,
200%
Zásobovanie papierom: kazeta na 500 listov, automatický bočný vstup - 50 listov
Príslušenstvo: triedič s 10 priehradkami/ 50 listov DIN A4

