
                                                                                                

Občianske združenie Bublina                                            
                             Cabanova 22, Bratislava, 84102                                       

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazka s nízkou hodnotou)
1. Názov:     Občianske združenie Bublina

Cabanova 22

84102, Bratislava

                     IČO: 42186021

2. Kontaktná osoba:   Jánošíková Miroslava

          Telefón:                   0907 319 010

                  E-mail:                     ozbublina@gmail.com

                  Internetová adresa:  ozbublina.sk

3. Názov predmetu zákazky:      Zabezpečenie počítačových zariadení a spotrebného materiálu 

4. Druh zákazky :    Zabezpečenie počítačových zariadení a spotrebného materiálu

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:     SR

                                                                                    

6. Stručný opis zákazky :

Zabezpečenie počítačových zariadení a spotrebného materiálu podľa priloženého zoznamu, alebo 
eqivalent.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :   

30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

8. Celkové množstvo alebo rozsah :

2 ks Externý disk WD 2,5" Elements Portable 2 TB čierny

1 kk Laminátor Peach Home Office Laminator PL707

2 ks Laminovacia fólia Peach PPR525-02 lesklá

1 ks Reproduktor JBL Flip 4 čierny

2 ks SSD disk Crucial MX300 275 GB

2 ks Cartridge Canon PG-540 XL

2 ks Cartridge Canon CL-541 XL

https://www.alza.sk/canon-cl-541-xl-d298203.htm
https://www.alza.sk/canon-pg-540-xl-d298201.htm
https://www.alza.sk/crucial-mx300-275gb-d4399589.htm
https://www.alza.sk/jbl-flip-4-cierny-d4748564.htm
https://www.alza.sk/peach-ppr525-02-leskle-d61684.htm
https://www.alza.sk/wd-2-5-elements-portable-2tb-cierny-d4945002.htm


                                                                                                

1 ks Reproduktor ION Party Power

1 ks Notebook Lenovo IdeaPad 520-15IKB Bronze

1 ks Externý disk ADATA HV100 HDD 2.5" 1 TB biely

1 ks LED monitor 21.5" BenQ GW2270H

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH /  :     1 500 €  

10. Lehota dodania : Objednávka bude podpísaná až po kontrole pracovníkmi VO úradu vlády.     

                                  December 2017

11. Kritériá na vyhodnotenie :      najlacnejšia ponuka, lehota dodania

12. Použije sa elektronická aukcia :      Nie

13. Podmienky účasti : 

Ponuku podľa prílohy č. 1 je potrebné poslať emailom, alebo poštou  kontaktnej  osobe  uvedenej 
v bode 2. , 

na adresu : Občianske združenie Bublina, Cabanova 22, Bratislava, 84102

na email: ozbublina@gmail.com

14.  Lehota, miesto a spôsob     predkladania ponúk :

       Dátum a čas: dňa    26.11.2017      do  12,00  hod.

15. Doplňujúce informácie :  

16. Ostatné:

      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, 
alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve. 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Druh zmluvy 
bude formou záväznej objednávky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať 
o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Objednávka bude podpísaná až po kontrole pracovníkmi VO úradu vlády. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

Prílohy :  príloha č.1 : tlačivo na vypracovanie cenovej ponuky

Bratislava, 21.11.2017

mailto:ozbublina@gmail.com
https://www.alza.sk/21-5-benq-gw2270h-d3038769.htm
https://www.alza.sk/ion-party-power-d4526031.htm
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