Oznámenie o zrušení verejného
obstarávania nadlimitná zákazka
ODDIEL I. Verejný obstarávateľ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov:
Ministerstvo kultúry SR
IČO: 00165182
Poštová adresa:
Nám. SNP č.33, Bratislava 813 31
Kontaktné miesto (miesta): Bratislava
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová
Telefón: 02/59391513 Fax: 02/59391573
Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.culture.gov.sk/
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
ODDIEL II. Predmet tzákazky
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Dodávka, rozvoz a inštalácia
počítačových zariadení
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
b) Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Martin
NUTS kód SK
II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
110 serverov, 760 terminálových staníc (terminál, monitor, myš, klávesnica), 110 záložných
zdrojov napájania serverov, 110 sieťových laserových tlačiarní, 110 ethernetových
prepínačov, ethernetová kabeláž SW - operačný systém unixového alebo rovnocenného typu
Hlavný predmet 33 26 40 00
Doplňujúce predmety 30 21 71 10, 30 23 12 30, 30 23 12 50, 30 23 21 20, 30 23 32 11
II.2. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
ODDIEL IV. Postup
IV.1. Druh postupu : Verejná súťaž
IV.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Kritériá
Cena 90 %
Technické parametre 10%

IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia : nie
IV.3. Administratívne informácie
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii): MKSR04/2006
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky: áno
Ak áno, informáciu označte v príslušných predtlačených okienkach
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Predbežné oznámenie: Číslo oznámenie v Ú.v. EÚ : 2006/S 88 - 093192
Číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú.v. EÚ: 2006/S 166-178185
Predbežné oznámenie vo VVO číslo VVO: 89 z 11.05.2006
Číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo VVO číslo VVO 171 z 07.09.2006
ODDIEL V. Uzatvorenie zmluvy
Zmluva nebola uzatvorená. Verejná súťaž bola zrušená podľa § 46 ods. 1 písm. d) zák.
č.25/2006 Z.z.
ODDIEL VI. Doplňujúce informácie
VI.1. Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ
áno
Ak áno, uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Opatrenia 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
VI.2. Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii):
VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia 28.12.2006

