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NAŠE ČÍSLO ZÁKAZKY:   

 

 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY  

v zmysle § 9 ods. (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v znení zmeny č. 95/2013 Z.z. 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

Verejný obstarávateľ: 

Názov:    Slovenská národná galéria 

Adresa:    Riečna 1, 815 13 Bratislava 

IČO:   00164712 

 

Kontaktná osoba:   Bc. Roman Karabáš  

Mobil:      +421 917 190 797 

      E-mail:     roman.karabas@sng.sk 

 Internetová adresa:  www.sng.sk 

 

Predmet zákazky    
 

 Názov:   Lokálne siete (LAN) 
 

 Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 32410000-0 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 
 

 

názov tovaru/služby 
počet 

ks/m/hod 

jednotko
vá cena 
bez DPH 

spolu 
bez DPH 

jednotko
vá cena 
práca 

bez DPH 

práca 
spolu bez 

DPH 

stojanový rozvádzač 15 U (770x600x800) 1         

rozvodný panel 19" 5x230V s vypínačom a prepäťovou ochranou 2         

zásuvka pre 2xRJ45 Cat 5E zapustená, modulárna 42         

Jack RJ45/s Cat 5E 84         

Krabica na omietku 42         

patch panel 19" pre 24 RJ45-jack, 1U(connect45 Leoni-Kerpen 3         

Kábel S/FTP cat 5E 1850         

Kábel S/FTP cat 6A 350         
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ukončenie kábla v patch paneli 84         

certifikačné meranie portov 42         

krycia lišta 25/40 + kryt, biela, flame retardant ----         

krycia lišta 25/40 + kryt, biela, flame retardant ----         

Drážkovanie tehla do f28 ----         

Drážkovanie tehla do f42 ----         

Drážkovanie tehla do f65 ----         

Prieraz do hr.30 do f50, tehla ----         

Prieraz do hr.30 do f100, tehla ----         

Sadrovanie prierazov ----         

Protipožiarny tmel 673 ----         

Protipožiarny prestup ----         

Vytýčenie trasy rozvodu ----         

PIM (Podružný materiál) ----         

PPV (pomocné a podružné výkony) ----         

Projekt PPR (do dodaného Acad) ----         

Projekt PSS (do existujúceho PPR Acad) ----         

Obhliadka, projektová príprava ----         

Servisný zásah mimo záruky ----         

projektová dokumentácia ----         

dopravné náklady ----         

technický dozor ----         

SPOLU           

 

Kritériá: 

 položky uvedené v cenovej ponuke ako --- nie je možné definovať na kusy, metre, prípadne 
hodiny, tu prosíme uviesť cenu za jednotku 

 vertikálne rozvody budú v Cat 5E 

 horizontálne rozvody Cat 6A 

 patch panel musí spĺňať PoE funkcionalitu - uzemnenie RJ45 jackov aj patch panela 

 kabeláž bude ťahaná v podhlade - sadrokartón - nutné vyrezanie montážnych otvorov 

 

Miesto a lehoty realizácie predmetu zákazky 
 

Miesto poskytovania:     Bratislava, Riečna 1, 815 13 Bratislava 

– Esterházyho palác 

 

Lehota poskytovania služby/dodanie tovarov:  do  7  kalendárnych dní od vystavenia 

objednávky 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky:  do  10.09.2013 do 15,00 hod. elektronicky na 

uvedený e-mail kontaktnej osoby 

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky:   písomne na uvedený e-mail v úvode 
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Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  
 

Zmluvná – kúpna cena v EUR bez DPH. 

Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou - kúpnou cenou bez 

DPH. 

 

V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť. 

 

 

 

V Bratislave, dňa:  05.09.2013  


