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PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
Formulár: Príloha č. 1 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166260
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Kontaktná osoba: vo veci verejného obstarávania Ing. Katarína Mészárosová, vo veci predmetu zákazky Ing. Pavel
Hajdin
Mobil: +421 111111111
Telefón: +421 220816063
Fax: +421 254774753
Email: katarina.meszarosova@skgeodesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Druh verejného obstarávateľa
Štátna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet: Geodézia, kartografia, kataster
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.2)

II.3)

II.5)

Výber druhu predmetov tejto zákazky: ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)
NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Výpočtová technika
DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: sídlo verejného obstarávateľa
NUTS kód:SK010
INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE
Áno
II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Predmetom zákazky je rozšírenie a obnova informačno-komunikačných technológií verejného obstarávateľa, ktoré
súvisia s potrebou poskytovania služieb v oblasti špecializovanej štátnej správy na potrebnej technickej úrovni: servery,
špecializovaný databázový server, blade šasi, diskové polia, dátové úložiská, UPS-zdroje nepretržitého/stáleho napájania,
switche, routre, sieťové zariadenia, multifunkčné zariadenia, grafické pracovné stanice, osobné počítače, grafické
monitory, noteboky, tablety, laserové tlačiarne, farebné laserové multifunkčné zariadenia, veľkoformátové atramentové
tlačiarne, dataprojektor, plátno, monitorovací kamerový systém, snímač čiarových kódov, časti a príslušenstvo počítačov
a spotrebný materiál k nim. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo
výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude
spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú
uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Hodnota: 3 650 000,0000 EUR
Časti:
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
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II.6)
II.7)

Hlavný slovník: 30200000-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30233160-0, 30233100-2, 30236000-2, 48820000-2, 31156000-4, 32413100-2, 30232110-8,
42962300-0, 32235000-9
PLÁNOVANÝ DÁTUM ZAČATIA POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
21.10.2013
INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

VI.4)

INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE (ak je to uplatniteľné)
Zákazka sa realizuje v systéme EVO. Žiadosti uchádzača o poskytnutie súťažných podkladov predchádza registrácia
uchádzača. Po schválení registrácie uchádzača mu bude umožnené stiahnuť súťažné podklady.
Presný dátum a čas otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" bude v súlade s § 41 ods. 2 a 3 zákona oznámený
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy (URL): http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL): http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL): http://www.employment.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.09.2013
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