
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu) 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Názov predmetu zákazky : Podpora na EMC AX4 

Druh zákazky: Služby (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona) 

                          Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 72610000-9   

Identifikačné údaje  verejného obstarávateľa: 

1.Uradný názov a sídlo: Slovenský pozemkový fond, 

                                       Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

                                       IČO: 17335345 

2.Kontaktné miesto : GR SPF, právny odbor, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

3.Kontaktná osoba :  Ing. Jana Hanušová 

                                  tel. č. : +421 220941315 

                                  E-mail : hanusova@pozfond.sk 

 

2. Opis zákazky a špecifikácia požiadavky: 

    Ide o nasledovné samostatné predmety: 

Predĺženie záruky diskového poľa HW  - support na EMC AX4, sériové číslo: 

SL7E1092500003 - 5. rok životnosti zariadenia 

 

Model Popis V 

AX4-5F 2U DUAL SP DPE FC FRONT 

END W 1U SPS 

SD HW SVC PTNR-REM MON 

PARTS SUBSCPT SPT 

AX4-5DAE 2U SAS/SATA 12 DRIVE DAE SD HW SVC PTNR-REM MON 

PARTS SUBSCPT SPT 

 

 
Bližšie informácie dostanete priamo na GR SPF,  odd. IT a VT, kontaktná osoba je ved. odd. 

Ing. Plevka, tel.č. 0220941243, e-mail: roderik.plevka@pozfond.sk. 

                                   

3. Predpokladaná hodnota zákazky : do 4 000,00 € bez DPH 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk : 25.11.2013, do 10.30 hod.. 

 

5. Spôsob predkladania ponúk : formou elektronickej komunikácie na email : 

    hanusova@pozfond.sk 

    alebo poštou na hore uvedenú adresu pre kontaktné miesto v stanovej lehote na   

    predkladanie ponúk. Cenovú ponuku žiadame uviesť v Euro bez DPH. 

 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena celkom  v Euro bez DPH. 

 

7. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na predmet obstarávania  u úspešného 

    uchádzača.   

 

8.Podmienky účasti: 

   Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 
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- doklad o oprávnení poskytovať službu podľa predmetu zákazky (živnostenské 

oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské 

oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) 

alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 

oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

9. Obsah ponuky: 

    Predloženie cenovej ponuky na požadovaný predmet zákazky a hodnotiť  sa  bude  podľa     

    ceny  celkom  za zákazku teda najnižšia cena získa najvyšší počet bodov (100). 

  

10. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  

    Verejný  obstarávateľ  môže  zrušiť  použitý  postup zadávania  zákazky  z  týchto  

    Dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti, 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

- ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

 

V Bratislave, 12.10.2013 

  

Dátum zverejnenia výzvy : 14.11.2013 

 

 

 

 


