Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

1.

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Žilina Invest, s.r.o.,
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu č.1,
010 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Ing. Patrik Groma,
IČO:
36416754
Bankové spojenie:
SK28 5600 000 0003 5575 3001
Kontakt v verejnom obstarávaní : roman.osika@zilina.sk
Predmet zákazky : Notebook 1 ks
min. CPU Intel Core i5 4. generácie
min. 8GB RAM
min. 240GB SSD + min. 500GB HDD
WiFi-AC, Bluetooth, WebCam
Full HD (1920x1080) AG LED matný displej
citacka kariet, M.2 SATA konektor, VGA vystup, DisplayPort vystup, USB3.0, podsvietená
klávesnica, integrovaná čítačka smart kariet, Docking port, OS MS Windows 10 Pro 64-bit,
Záruka min. 2 roky.
+ vrátane Docking Station
Technická špecifikácia obsahuje minimálne požiadavky na predmet zákazky.

6.

Predpokladaná hodnota : 1 100 Eur bez DPH
Typ zmluvy: Objednávka.
Miesto dodania zákazky: Žilina Invest, s.r.o., ako v bode č.1
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
formou písomnej ponuky
Variantne riešenie: Neumožňuje sa

7.

Lehota dodania zákazky: v lehote do 20 dní odo dňa prevzatia objednávky

3.
4.
5.

Forma predkladania ponúk: písomne. Uchádzač doručí svoju ponuku do 05. 11. 2018 do
10.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH a s DPH. Ponuky je možné doručiť len
8.
v listinnej podobe v zalepenej obálke s uvedením : Heslo – ŽILINA INVEST/Notebook. Pri
zákazke podľa § 117 sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Termín
9.
splatnosti faktúry do 30 dní.
Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
- uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
10.
poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR
bez DPH.V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej
11. ponuke. Víťazný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu
v kritériu hodnotenia. Následne verejný obstarávateľ zostaví poradie úspešnosti ponúk podľa
kritéria vzostupne.
V Žiline 29.10.2018
Ing. Patrik Groma
konateľ

