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TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA ÚSTAVOV SAV 
Watsonova 45, 040 01 Košice 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Názov projektu

ITMS kód projektu: 26250120013 

: Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia 
učební pre lepšie podmienky vzdelávania 

 
Výzva na predkladanie ponúk 

(zadávanie podprahovej zákazky) 
 
 1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
Názov:   Technicko-hospodárska správa ústavov SAV  
Zastúpený:  JUDr. Glória Gajdošová  
IČO:   00111643 
Adresa:   Watsonova 45, 040 01 Košice  
 
Kontaktná osoba: Ing. Eva Lojdová  
Telefón:  +421 55/ 7922104 
Elektronická pošta: lojdova@saske.sk 
 
 2. Predmet zákazky 
Zákazka na dodanie tovaru. 
 
 3. Názov predmetu zákazky 
Multimediálna cvičebňa paralelného programovania a počítačovej grafiky 

 
 4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
NIE    ÁNO  
 
 5. Opis predmetu zákazky  
 
IKT Multimediálna cvičebňa paralelného programovania a počítačovej grafiky: 
 
Riadiaci počítač (4jadrový, RAM 32 GB, 2x500GB HDD, DVD-RW, 2x1Gbit Ethernet, 
 24“LCD monitor) 
 
File server RAID 4x1TB HDD storage server, Network Storage Enclosure 1-Bay SATA, 3.5" HDD 
7200RPM 64MB SATA 
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PC - Výukový uzol pozostavajúci z min. 16 Blade nódov 16 ks ( min.konfigurácia: procesor 4-
jadrový, RAM 32GB, 500GB HDD, 1Gbit Ethernet) Thirty-Two DIMM sockets , Support up to 
512GB DDR3 Reg. ECC 1333/1066/800 MHz memory or 128GB of DDR3 Unb. ECC/non-
ECC memory , Quad channel memory bus, 6x SATA2.0 (3Gb/s) Ports , 7x USB 2.0 ports,2x 
Rear, 4x internal header, and 1x type A, 3x 3.5" hot-swap SATA drive bays. 
 
UPS min. 3000VA , rack mounted 
 
1Gb switch 24 portový (10/100/1000 RJ45, 4xGbit SFP, L2 WebMan) 
 
WiFi router 2,4GHz N Home Router with Storage Link/Linux 
 
Sieťová kabeláž 50m (kábel RJ 45 UTP 0,5m, kábel RJ 45 UTP 1m, kábel RJ 45 UTP 1,5m, kábel 
predlžovací 220V, 2m 16A /230 V, kábel predlžovací 220V, 2m ( UPS-PC),  
 
Grafická karta, ktorá podporuje hardvérové stereo. Ide o kartu minimálne NVIDIA Quadro FX 5600 
triedy (štandard pre porovnanie). 
 
Dataprojektor, podporujúci HW stereo DLP 3D ready projektor, XGA 1024x768, svietivosť 4000 
ANSI, 3000:1, a zodpovedajúce plátno 300x225, povrch vhodný pre 3D projekciu, zabudované 
diaľkové ovládanie pre motorické plátna 
 
Vizualizačný systém musí byť vybavený emitorom a stereografické okuliare musia prijímať 
emitovaný signál. profesionálne 3D stereo okuliare musia byť bezdrôtové, 12 ks. 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  
celkom: 36 429,63 € 
  
 7. Miesto dodania predmetu zákazky 
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Bulharská 2, 040 01 Košice 
 
 8. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 
48820000-2, 30211100-2, 32321200-1, 31154000-0, 30237134-7, 38652120-7, 32422000-7 
 
 9. Možnosť predloženia variantných riešení  
NIE    ÁNO  
 
 10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky 
Predpokladané ukončenie dodávky : do 50 dní odo dňa podpisu zmluvy. 
 
 11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú  
Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ, operačný program Výskum a vývoj, Európsky fond 
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. 
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Názov projektu: Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia 
učební pre lepšie podmienky vzdelávania 
ITMS kód projektu: 26250120013 
Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom po dodaní tovaru na 
základe vystavenej faktúry s dodacím listom so splatnosťou min. 90 dní od jej vystavenia. 
 
 12. Podmienky účasti záujemcov  
Predloženie platného dokladu o oprávnení dodávať tovar alebo predloženie potvrdenia o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie v origináli alebo overenej kópii. 
 

13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov 
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: 
ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1. 
 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 14.5.2010 do 12.00 hod. 
Úhrada za súťažné podklady: 
NIE    ÁNO  
 
 14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 26.5.2010 čas: 12.00 hod. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.  
 

15. Otváranie obálok s ponukami 
Dátum: 27.5.2010 čas: 10.00 hod. 
Miesto otvárania obálok s ponukami: Videokonferenčná miestnosť ústavov SAV, Watsonova 47, 
Košice, 040 01 (1. poschodie)     
       
 16. Kritériá na hodnotenie ponúk 
 
1. Najnižšia cena predmetu zákazky vrátane DPH. 
  
 17. Lehota viazanosti ponúk: 
Do 31.8.2010  
 
 18. Ďalšie informácie :  
Súťažné podklady budú záujemcom na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu verejného 
obstarávateľa poskytnuté osobne - po predchádzajúcom telefonickom dohovore v pracovných dňoch 
od 8.00 hod. do 15.00 hod., alebo zaslané poštou.  
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a následnom uzavretí zmluvy 
a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o 
neúspešnosti ich ponúk. 
S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá po overení dokumentácie z verejného obstarávania 
Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. 
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Zverejnené na internetovej stránke THS SAV Košice:  
http://www.saske.sk/THS/VO 
v období: 6.5.2010 – 13.5.2010 
 
 
Košice, 5.5.2010 
 
 
 

JUDr. Glória Gajdošová 
riaditeľka organizácie 

 
 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: 
Meno odborne spôsobilej osoby: Ing. Eva Lojdová  
Registračné číslo OSO: VO118-155-2001 
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