INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorej predmetom je dodanie
tovaru podľa § 3 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm.b)
zákona o verejnom obstarávaní predmetnú zákazku zadáva v zmysle prijatej internej smernice
o verejnom obstarávaní.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Banková spojenie:
Banka:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Elektronická pošta:

Obec Litava
Litava 5, 962 44 Litava
Štefan Matejkin, starosta obce
00320102
VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
6229412 / 0200
Štefan Matejkin, starosta obce
+421 45 540 28 40
starosta@obeclitava.sk

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Rekonštrukcia a modernizácia objektu komunitného centra v Litave.
Časť: Výpočtová technika - dodanie IKT.

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je dodanie IKT - výpočtovej techniky ako spoločensko-edukačnej časti
vybavenia objektu komunitného centra. Popis jednotlivých prvkov obstarávanej výpočtovej techniky je
uvedený v prílohe tejto informácie o zadávaní zákazky, ktorá je zároveň vzorom pre záujemcov
k vypracovaniu ponuky.

4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky je podľa vypracovaného rozpočtu 10 040,00 € bez DPH.

5.

DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 16.04.2014

6.

DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 24.04.2014

Bližšie informácie potrebné k vypracovaniu ponuky je možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa, t.j. starostu obce. Za včas predloženú ponuku na dodanie tovaru predmetu
zákazky je ponuka doručená do sídla verejného obstarávateľa do 24.04.2014 do 10:00 hod.
V Litave, dňa 16.04.2014

Štefan Matejkin
starosta obce

Príloha: POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKOV.
Por.
číslo

Názov tovaru

Popis položky

Množstvo

1

Stolový PC set

6 súborov

2

Multifunkčné
zariadenie

3

Audio a video
vybavenie

4

Stolový PC set

Počítač, LCD monitor 22“,
klávesnica, myš, kabeláž,
zabudovanie, Lan prvky, router,
inštalácia... PC set musí byť
konfigurovaný podľa aktuálnych
súčasných trendov, jeho súčasťou
musí byť aj softwarové vybavenie
a jeho inštalácia. Softwarové
vybavenie musí obsahovať
minimálne operačný systém
a kancelársky balík umožňujúci
prácu a tvorbu textových
a tabuľkových dokumentov,
dokumentov prezentácií, ako aj
elektronickej komunikácie.
Multifunkčné farebné atramentové
zariadenie s funkciou tlačiarne,
skenera a kopírky formátu A3
Audio a video vybavenie
pozostávajúce z LCD TV 37“,
domáceho kina, audio
mikrosystému, dataprojektora...
Počítač, LCD monitor 22“,
klávesnica, myš, farebné
atramentové multifunkčné
zariadenie formátu A4, kabeláž,
zabudovanie, Lan prvky, router,
inštalácia... PC set musí byť
konfigurovaný podľa aktuálnych
súčasných trendov, jeho súčasťou
musí byť aj softwarové vybavenie
a jeho inštalácia. Softwarové
vybavenie musí obsahovať
minimálne operačný systém
a kancelársky balík umožňujúci
prácu a tvorbu textových
a tabuľkových dokumentov,
dokumentov prezentácií, ako aj
elektronickej komunikácie.

Celková cena bez DPH spolu
DPH 20 %
Celková cena s DPH spolu

1 ks

1 ks

2 súbory

Jednotková
cena [ € ]

Celková cena
bez DPH [ € ]

