Výzva na predloženie ponuky
(podľa § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)

PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA
(tovar)
Predmet zákazky: „Výber dodávateľa riešenia zálohovania dát informačného systému
SPF“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Slovenský pozemkový fond
Sídlo organizácie : Búdkova 36
IČO : 17 335 345
DIČ: 2021007021
Kontaktné osoby :
Jozef Biščo (za odbornú stránku zákazky)
telefón: 02/59318243
E-mail : bisco@pozfond.sk
Ing. Jana Hanušová (náležitosti týkajúce sa verejného obstarávania)
telefón: 02/59318315
E-mail : hanusova@pozfond.sk
2. Zmluva na dodanie tovaru:
Kúpna zmluva.
3. Opis zákazky :
Zákazka na výber dodávateľa riešenia zálohovania dát informačného systému SPF.
4. Miesto dodania tovaru :
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
48810000-9
6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti :
Nie.
7. Možnosť predloženia variantných riešení :
Nie.
8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania tovaru :
Do 31.12.2009
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Zákazka sa bude financovať z rozpočtu SPF a nebude poskytovaný preddavok. Úhrada za
zákazku sa uskutoční na základe faktúry predloženej dodávateľom tovaru. Lehota
splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.

10. Podmienky účasti uchádzačov (§99 ods.1 písm.b) zákona č. 25/2006 Z.z.) :
a) Predloženie aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia).
b) Finančné a ekonomické postavenie uchádzača bude preukázané vyjadrením banky nie
starším ako 3 mesiace o schopnosti plniť svoje finančné záväzky.
11. Poskytovanie súťažných dokladov :
Súťažné podklady (pokiaľ nie sú v prílohe výzvy) si záujemca môže vyžiadať na základe
písomnej žiadosti doručenej verejnému obstarávateľovi :
- prostredníctvom pošty (na hore uvedenú adresu verejného obstarávateľa),
- elektronicky (hanusova@pozfond.sk),
- osobne do podateľne SPF na Búdkovej 36 v Bratislave.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosti, ktoré mu boli doručené do 8.10.2009 do
14.00 hod.
Pri osobnom vyžiadaní bude kontaktná osoba súťažné podklady vydávať:
Od 2.10.2009
Do 8.10.2009
V pracovnom čase od 8,30 hod. do 14,00 hod.
Úhrada za súťažné podklady :
Nie.
12. Lehota na predkladanie ponúk :
27.10.2009, 10.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Adresa v bode 1.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Otváranie obálok s ponukami :
27.10.2009, 10.30 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami :
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
prízemie, veľká zasadačka.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk :
- najnižšia cena zákazky celkom vrátane DPH

100%

15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk :
27.11.2009
16. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ing. Jana Hanušová
odborne spôsobilá osoba na VO
Dátum : 2.10.2009

