VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PRI ZADÁVANÍ POSTUPU PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov
IČO
Kontaktná osoba

: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
: 397 474
: Ing. Iveta Macková

Sídlo
Obec (mesto)
Ulica
Telefón/Fax
Elektronická pošta

: 041 81 Košice
: Komenského 73
: 0905 162 403
: mackova@uvm.sk

2.

Kúpna zmluva : Kúpa tovaru

3.

Názov zákazky : dodávka záložných zdrojov
4. Opis zákazky: Záložné zdroje bude slúžiť na zabezpečenie a ochranu pred možnými
rizikami.
Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku.

5.

Miesto dodania zákazky pracoviská Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, Komenského 73, 041 81
Košice, podieľajúce sa na projekte
INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy - ITMS kód
projektu: 26220120002

6.

Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Hlavný slovník :
30230000-0 – zariadenia súvisiace s počítačmi

7.

Množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania:
- 5 kusy - záložný zdroj napájania 230V/6000 VA, zálohovanie po dobu 8 hodín,
zasielanie e-mailu, alebo SMS správy na vybrané telefónne číslo
− 17 kusov - záložný zdroj napájania 230V/700 VA, zálohovanie po dobu 5 minút
− 1 kus - záložný zdroj napájania 230V/1500 VA, zálohovanie po dobu 5 minút

8.

Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Podmienky sú uvedené v súťažných
podkladoch.

10.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz
na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Záložné zdroje bude financovaná z projektu
INFEKTOZOON- Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy. Bližšie
informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

11.

Podmienky účasti záujemca:
− predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia), nie staršie

ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
− alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, nie staršie ako

tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: nevyžadujú sa.
12.

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
Kontaktná osoba:
Ing. Iveta Macková , tel.: 0905 162 403
Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 02.02.2010 do 05.02.2010
v pracovnom čase od: 8.30 do: .11.00
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
Úhrada za súťažné podklady: sa nevyžaduje

13

Lehota na predkladanie ponúk:
24.02.2010 do 9,30. hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť na adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky sa predkladajú v obálkach označených :
“Podprahová zákazka: dodávka záložných zdrojov “ – NEOTVÁRAŤ“

15.

Otváranie obálok s ponukami:
Miesto otvárania obálok s ponukami
Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Obec (mesto): 041 81 Košice
Ulica: Komenského 73
Pavilón č. 10 poschodie 1
Čas otvárania : 24.02.2010 o 10,00 hod.

16.

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena

17.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
30.06.2010

18.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky. Ďalšie informácie budú uvedené
v súťažných podkladoch.
Výzva bude zverejnená verejne prístupným spôsob na internetovej stránke Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach od 01.02.2010.
Dátum: 01.02.2010

Schválil:

Prof.MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor

