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Názov projektu: Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia 
učební pre lepšie podmienky vzdelávania 
ITMS kód projektu: 26250120013 
Položka v rozpočte projektu: 2.1.11.10 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou) 

 
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, fax:  +421 55/ 7922104 
Elektronická pošta:   lojdova@saske.sk 
 

2. Predmet zákazky 
Zákazka na dodanie tovaru. 
 
 

3. Názov predmetu zákazky 
Multimendiálna učebňa fluorescencie a sonoluminiscencie a fyzikálne praktikum 
 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
NIE    ÁNO  
 
 

5. Opis predmetu zákazky  
 

1. Učiteľský riadiaci počítač (1 ks PC, 2-jadrový procesor, 2.4 GHz, 4 GB RAM, 250 GB HDD, 
1GB sieťová karta, 19” LCD monitor), 

2. Vyučovací komplet pre fotónové merania (výukový komplet pozostávajúci z počítačom 
riadeného meracieho modulu slúžiacieho na realizáciu výukových experimentov zameraných 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=
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na detekciu fotónov, meranie časových charakteristík krátkych svetelných pulzov, doplnený 
softwareom a tutoriálom), 

3. High Resolution Timing Module, počítačom riadený cez USB rozhranie, 1-4 kanály, 8MB 
systémovej pamäte, 190ns mŕtva doba; 

4. TAC prevodník Čas-Amplitúda, jednokanálový, vhodný na časovú spektroskopiu v intervale 
10ns – 2ms; 

5. rýchly diskriminátor, 1GHz zosilňovač a časovací diskriminátor; 
6. Mnohokanálový analyzátor na digitalizáciu a spracovanie analógového signálu; 
7. 2 ks 1000um Silicon Photomultiplier, pole lavínových fotodiód pracujúcich v Geigerovom 

móde, 848 buniek, spektrálna citlivosť 400-1100nm; 
8. 2 ks Napájacia doska ku kremíkovým fotonásobičom; 
9. 2 ks Predzosilňovač a tvarovač signálu z kremíkových fotonásobičov; 
10. 1 ks Spektrometer pre fluorescenčné merania, riadený počítačom cez USB port, rozsah 

vlnových dľžok 250-950nm, 16 bitový A/D prevodník, integračný čas 8ns-15min.). 
 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  
celkom: 26 583,02 € 
 
 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01Košice 
 
 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 
30213000-5 Osobné počítače 
38433000-9 Spektrometre 
30237131-6 Elektronické karty 
 
 

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.  
Názov projektu: Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia 
učební pre lepšie podmienky vzdelávania 
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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 podnikať v predmete zákazky alebo predloženie  
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie 
v origináli alebo overenej kópii. 
 
 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 8.2.2010  čas: 14.00 hod. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.       
 
 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk 
1. Najnižšia cena predmetu zákazky. 
 
 

15. Lehota viazanosti ponúk: 
Do 31.5.2010 
 
 

16. Ďalšie informácie :   
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. 
 
Zverejnené na internetovej stránke THS SAV Košice:    
http://www.saske.sk/THS/VO 
v období: 25.1.2010 – 1.2.2010 
 
Košice, 25.1.2010 
 
 
 
        JUDr. Glória Gajdošová            
              riaditeľka organizácie 
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