ÚSTAV DIVADELNEJ A FILMOVEJ VEDY SAV
Výzva na predkladanie ponúk
zákazky podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
Názov predmetu zákazky podľa verejného obstarávateľa
„Dodávka notebookov a príslušenstva“

1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Sídlo:
Dúbravská cesta 9
Mesto:
Bratislava
PSČ
841 04
Štatutárny zástupca:
PhDr. Anna Hlaváčová, CSc., riaditeľka
IČO:
00586986
Kontaktná osoba:
PhDr. Katarína Ducárová
Tel. č.:
+421 2 54 777 193
Email:
katarina.ducarova@savba.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.udfv.sav.sk

2. Zaradenie obstarávacieho subjektu podľa zákona v platnom znení
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.
je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie
stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných obstarávateľov
Nie
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet zákazky:
30213100-6 - Prenosné počítače
30237270-2 - Púzdra na prenosné počítače
30237200-1 Príslušenstvo počítačov
5. Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovaru.
6. Predpokladaná hodnota celej zákazky bez DPH: 4120 €
Cena vychádza z predbežného prieskumu trhu.
7. Miesto dodania zákazky
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
(2. posch. budovy Ústavov spoločenských vied SAV)

8. Výsledok verejného obstarávania
Zadanie objednávky úspešnému uchádzačovi v súlade s internými dokumentmi verejného
obstarávateľa.
9. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je nákup vrátane dovozu:
a) 2 ks ľahkých a výkonných profesionálnych notebookov:
Požadované parametre:
Uhlopriečka: 12“-13“
Displej: IPS, matný alebo antireflexný
Rozlíšenie: minimálne 1920x1080 (FullHD)
Procesor: CPU benchmark minimálne 4200 bodov
Váha: do 1,5kg
RAM: minimálne 8GB RAM
Disk: minimálne 200GB SSD
Výdrž na batérie: minimálne 7 hodín
Klávesnica: podsvietená, odolná proti poliatiu
Ďalšie rozhrania: VGA, Diplay Port alebo HDMI, dokovací konektor, čítačka pre Smart Card,
2x USB 3.0, Wi-Fi štandard 802.11ac, čítačka odtlačkov prstov
Predinštalovaný operačný systém
Taška na notebook
Softvérové balíky (antivír, Office) – nie
Predpokladaná hodnota za 1 ks bez DPH: 1260,00 €
b) 2ks prenosných kancelárskych notebookov s požadovanými parametrami:
Uhlopriečka: 13“-14“
Displej: matný alebo antireflexný
Rozlíšenie: minimálne 1366x768
Procesor: CPU benchmark minimálne 3200 bodov
Váha: do 1,4kg
RAM: minimálne 4GB RAM
Disk: minimálne 120GB SSD
Výdrž na batérie: minimálne 9 hodín
Klávesnica: podsvietená, odolná proti poliatiu
Ďalšie rozhrania: VGA, Diplay Port alebo HDMI, dokovací konektor, čítačka pre Smart Card,
3x USB 3.0, Wi-Fi štandard 802.11ac, čítačka odtlačkov prstov
Predinštalovaný operačný systém
Softvérové balíky (antivír, Office) – nie
Taška na notebook
Predpokladaná hodnota za 1 ks bez DPH: 730,00 €

c) 2x externá napaľovačka Blu-ray
Parametre:
Minimálne podporované formáty pre zápis: BD-R Single Layer, BD-R Single Layer LTH,
BD-R Dual Layer, BD-R Triple Layer, BD-R Quad Layer, BD-RE Single Layer
Na pripojenie napaľovačky pomocou jedného USB konektora
Predpokladaná hodnota za 1 ks bez DPH: 70,00 €

10. Hlavné podmienky financovania a platobného dojednania
Predmet zákazky je financovaný z projektov APVV č.0797-12 a VEGA 2/0070/13.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú faktúru. Cena za tovar bude
stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Po
dodaní tovaru dodávateľ vystaví faktúru. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej preukázateľného
doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej
sumy z účtu kupujúceho.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za každý druh obstarávaného tovaru.
12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk
Dátum a čas: v stredu 26. 11. 2014 do 15:00 hod.
13. Miesto na predloženie ponúk
Uchádzač predloží ponuku písomne v jednom vyhotovení na adresu verejného obstarávateľa
(Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava) alebo doručí
osobne na jeho sekretariát v uzatvorenom a označenom obale. Cenová ponuka môže byť
doručená aj emailom na adresu katarina.ducarova@savba.sk
14. Obsah ponuky
14.1. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla
uchádzača alebo miesto jeho podnikania, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO,
DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu
v tvare IBAN, kontaktné telefónne číslo, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej
osoby.
14.2. Doklad o oprávnení podnikať (výpis z OR alebo ŽL a pod.) – môže byť kópia.
14.3. Opis ponúkaného tovaru z každého obstarávaného druhu, z ktorého jednoznačne
vyplynie plnenie všetkých požadovaných technických parametrov. Súčasne sa vyžaduje
predložiť napr. jeho vyobrazenie.
14.4. Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre: na každý druh obstarávaného tovaru
musí byť uvedená samostatne v EUR bez DPH a následne vrátane DPH. Cena musí byť
uvedená ako konečná, vrátane dopravy.
15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk.
17. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 19. 11. 2014
18. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa:
19. 11.2014
19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, ktoré sa uskutoční nasledujúci deň po lehote na
predkladanie ponúk, oznámi každému uchádzačovi emailom výsledok vyhodnotenia ponúk.

