
 

 

Slovenská 

národná 

galéria 

Slovenská národná galéria  

Riečna 1, 815 13 Bratislava, www.sng.sk 

tel.: +421-2-204 76 238,   fax: +421-2-544 33 971 

 

 

 

 

 
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:   Zdroj UPS 
 

 Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 31154000-0 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 
 

parameter počet cena bez DPH/ks spolu bez DPH spolu s DPH 

výkon zariadení pripojených na UPS - 5300 W 

1 

      

ochrana na vstupe - prepäťová VDR 

rackmount 

komunikačné porty - RS232, LAN 

vstupné napätie - 230V 

výstupné napätie - 230V 

I/O porty - min. 2 x IEC 320 C13, min. 2 x IEC 
320 C19 

požadovaný čas behu zariadení na UPS - min. 
20 minút max. 40 minút 

montáž + revízia 

možnosť rozšírenia v budúcnosti o ďalšiu 
batériu - áno 
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Kritériá: 

 

 v cenovej ponuke prosím uviesť  dobu záruky, prípadne support  

 

Miesto a lehoty realizácie predmetu zákazky 
 

Miesto poskytovania:     Kollárovo nám.10 – objekt Hurbanových 

kasární, Bratislava 

 

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

objednávky 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky:  do  12.09.2013 do 15,00 hod. elektronicky na 

uvedený e-mail kontaktnej osoby 

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky:   písomne na uvedený e-mail v úvode 

 

 

 

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:  09.09.2013  


