Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov
Predmet zákazky: Dodávka 21 ks PC, vrátane USB klávesníc a USB myší (bez monitorov)
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
00325490
IČO:
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk;
Kontaktná osoba:
Bc. Bohuš Kováč
E‐mail:
bohus.kovac@msumi.sk
Telefón:
056 / 68 64 185
Fax:
056 / 64 43 520
Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce, Mestský úrad
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
 procesor Intel® Pentium G2030
 pamäť 4 GB DDR3, pevný disk min 250 GB SATAIII
 interná VGA Intel® HD Graphics, interná zvuková karta
 DVD±R/RW DL
 USB slovenská klávesnica a USB optická myš s jednofarebnou protišmykovou podložkou
 6 x USB, GB LAN, volný PCIe16 slot
 záruka 3 roky
 možnosť rozšírenia o LPT a COM
 originálny MS Windows 8.1 Pro s downgr. Win 7 32b. (licencia Win 8.1 Pro - nainštalovaný
Win 7 Pro)

Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: 10.4.2014
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 4.4.2014
b) E‐mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení dodávať tovar podľa §26 ods.
1 písmeno f zákona 25/2006
Predpokladaná hodnota zákazky: 400 € s DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.
V Michalovciach, dňa 28.03.2014
Viliam Z a h o r č á k
primátor mesta

