Výzva na predloženie ponuky
(podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA
(tovary)
Predmet zákazky : „ Výber dodávateľa výpočtovej techniky s príslušenstvom “
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 a verejný obstarávateľ Slovenský pozemkový fond si vyhradzuje právo
neuzatvoriť kúpnu zmluvu, ak cenová ponuka na dodanie predmetu zákazky bude vyššia
ako 60 000 EUR bez DPH.
3. Opis zákazky :
Zákazka na výber dodávateľa výpočtovej techniky s príslušenstvom podľa technickej
špecifikácie parametrov požadovanej techniky (príloha č.2 súťažných podkladov ) .
4. Miesto dodania tovaru :
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava a vybraté Regionálne odbory SPF
( príloha č. 3 súťažných podkladov).
5. Kód CPV : Hlavný slovník :
30213000-5
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti :
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač je povinný predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
7. Možnosť predloženia variantných riešení :
Nie.
8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania tovaru :
Do 15.12.2010.

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. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov) :
a) Predloženie aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia),nie
starší ako 3 mesiace podľa § 26 ods. 1 písm.f).
Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode a) potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné
obstarávanie vedie.
b) Finančné a ekonomické postavenie uchádzača bude preukázané aktuálnym vyjadrením
banky o schopnosti plniť svoje finančné záväzky. Okrem vyjadrenia banky predloží
uchádzač aj čestné prehlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.
c) Finančné a ekonomické postavenie uchádzača bude preukázané tiež potvrdením
o poistení náhrady škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika na minimálnu poistnú
sumu 100 tisíc Eur. Uchádzač predloží overenú fotokópiu poistnej zmluvy alebo
potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy (poistkou). Zmluva o poistení musí byť platná
a účinná počas trvania kúpnej zmluvy (§ 27 ods.1 písm. b).
d) Technickú spôsobilosť uchádzač preukáže v ponuke predložením dokladov, ktorými
preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako
dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný technicky a odborne spôsobilý
úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je
požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný technicky a odborne spôsobilý riadne
plniť takúto zmluvu. Technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods.1 zákona
o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením týchto dokladov:
1. podľa § 28 ods. 1 zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien,
lehôt, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný
obstarávateľ
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to
nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
Vyžaduje sa zoznam dodávok počítačových zariadení za obdobie posledných
troch rokoch (2007,2008,2009) v minimálnom počte dve za každý rok v celkovej
hodnote minimálne 200 tisíc Eur ročne. Za každý uvedený rok musia byť
predložené minimálne 2 referencie.
S uvedením : názov – obchodné meno odberateľa, sídlo, typ zmluvy a dátum jej
uzavretia a platnosti, predmet zmluvy, zmluvná cena a skutočne fakturovaná cena,
kontaktná osoba s tel. číslom.
Zoznam dodávok musí obsahovať všetky požadované údaje. V prípade , že
zoznam zmlúv nebude obsahovať požadované údaje, verejný obstarávateľ ho
nebude akceptovať.
2. podľa §28 1 písm. c)- údaje o vlastných technikoch alebo technických orgánoch tých,
ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality.
3. podľa § 28. ods. 1 písm. l bod 2.) certifikát výrobku alebo vyhlásenie o zhode výrobku
s technickými špecifikáciami v zmysle zák. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Certifikát
výrobku alebo vyhlásenie o zhode ponúkaných technológií sú uchádzači povinní
predložiť v origináli, alebo úradne uverenej kópii originálu.

4. uchádzač sa musí preukázať certifikátom vystaveným výrobcom ponúkaných tovarov
dokladajúcim oprávnenosť uchádzača predávať a vykonávať servis pre ponúkané
tovary v rámci celého územia SR, nie starším, ako 3 mesiace, ku dňu odovzdania
ponuky.
5. podľa § 29 - opisom technickej spôsobilosti uchádzača, jeho opatreniami na
zabezpečenie kvality, doloženej certifikátom riadenia kvality ISO 9001:2000 v
odbore: „Predaj produktov a poskytovanie servisných a systémových služieb v oblasti
informačných technológií.“
6.uchádzač predloží zoznam vlastných servisných stredísk s uvedením adries a kontaktov.
Požadujú sa minimálne 3 vlastné regionálne servisné strediská na území Slovenska.
Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade
s dokladom o oprávnení podnikať.
11. Poskytovanie súťažných dokladov :
Súťažné podklady (pokiaľ nie sú v prílohe výzvy) si môže záujemca vyžiadať na základe
písomnej žiadosti doručenej verejnému obstarávateľovi :
- prostredníctvom pošty ( na hore uvedenú adresu verejného obstarávateľa)
- elektronicky (na uvedené mailové adresy)
- osobne do podateľne Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36 v Bratislave.
Kontaktná osoba :
Ing. Jana Hanušová, v prípade neprítomnosti Jozef Biščo
Telefón: 02/59318315, 02/59318243 , Fax: 02/59318311
e-mail : hanusova@pozfond.sk; bisco@pozfond.sk
Spôsob prevzatia súťažných podkladov : osobné prevzatie, zaslanie poštou (doporučenou
zásielkou).
Súťažné podklady sa budú vydávať :
Od 8.11.2010
Do 12.11.2010
V pracovnom čase od 8,30 hod. do 14,00 hod.
Úhrada za súťažné podklady :
Nie.
12. Vysvetlenie, ktoré verejný obstarávateľ poskytne v tejto výzve bude v lehote podľa § 99
ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
13. Lehota na predkladanie ponúk :
25.11.2010, 14.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Adresa v bode 1.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
14. Otváranie obálok s ponukami :
26.11.2010, 9,00 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami :
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava prízemie, veľká zasadačka.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk :
- najnižšia cena zákazky celkom bez DPH (vyjadrená v € )
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk :
15.12.2010
17. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ing.Jana Hanušová
Odborne spôsobilá osoba na VO
Dátum : 5.11.2010

100 %

