Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
Námestie slobody 19
812 23 Bratislava

02/ 529 25 727
Tel/Fax: 02/ 529 25 707

Výzva na rokovacie konanie.

V zmysle § 74 ods.1 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme termín rokovacieho konania na
nákup tlačiarenského a kopírovacieho zariadenia, ktoré sa bude konať dňa 19.10.2004 o 10.00
hod. v priestoroch CVTI SR , Jozefská 21, miestnosť č. 2.
Podmienkou účasti na rokovaní o realizácii dodávky 1 ks tlačiarenského a
kopírovacieho zariadenia s Vašou firmou (resp. organizáciou) je zaslanie súťažnej ponuky a
dodanie dokladov v zmysle § 30 ods.3, písm.b,e podľa bodu 8. tejto výzvy.
Ponuku vypracujte v rozsahu nasledovnej osnovy:
1. Obstarávateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Námestie
slobody 19, 812 23 Bratislava, IČO: 151 882,
2. Súčasťou súťažnej ponuky: Návrh kúpnej zmluvy
3. Opis tovaru: Tlačiarenské a kopírovacie zariadenie
(podrobné technické požiadavky – viď prílohu č. 1 k tejto výzve)
4. Miesto dodania tovaru: Centrum vedecko-technických informácií SR, Námestie slobody
21, 812 23 Bratislava
5. Množstvo tovaru: 1 ks
6. Predpokladaná cena: podľa § 16, ods. 4 „zákona“
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom – na základe faktúry –
predmetu obstarávania.

po dodaní

7. Termín dodania tovaru: do 28.10 2004
8. Lehota na predloženie ponúk a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: do
18.10.2004 do 14.00 hod.
9. Alternatívne riešenia nie sú povolené.
10. Kritéria na vyhodnotenie:
60 % - celková cena
30 % - kvalita technického prevedenia
10 % - servis a jeho operatívnosť
11. Adresa na doručenie dokumentov: Centrum vedecko-technických informácií SR,
Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava, podateľňa, prízemie, s heslom " Tlačiarenské a
kopírovacie zariadenie 2004".
12. Lehota na oznámenie vyhodnotenia ponúk: do 22.10.2004.
13. Lehota viazanosti ponúk: do 25.10.2004
14. Zábezpeka sa nevyžaduje.
15. Kontaktné osoby: Mgr. Andrea Putalová, tel. č. 52 92 57 27
Mgr. Mária Mlynáriková, tel. č. 43 42 05 97

PhDr. Ľubomír Kucka
riaditeľ CVTI SR

Bratislava 04.10.2004

Príloha č. 1
Všeobecné požiadavky na kopírovanie a tlač:
1. Kvalita a druh tlače / kopírovania
- kvalitná čiernobiela tlač textu a grafických predlôh (foto, grafy, tabuľky, plochy...)
- rozlíšenie: 600 x 600 dpi 
- A4 – 45/55, A3 – 22 strán a viac/rýchlosť za min.
- duplex
- formát A5 – A3
- tvorba brožúr (tlač ako podľa zrkadla)
- zväčšenie / zmenšenie 25 – 400 %
- tlač ku kraju (celej plochy, na spadávku)
- tlačový jazyk – PCL, PostScript 
2. Spôsob tlače / kopírovania
- tlač z digitálnej predlohy – prostredie: Windows 95,98...
- kopírovanie a tlač z papierovej predlohy
3. Tlačové média
- gramáž papiera: 60 – 210 g/m2
- bežný a recyklovaný papier/kartón
- priesvitné fólie
4. Manipulácia s papierom
- bočný zásobník
- ručné podávanie

