
 

 

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:   Martin Badušek 

Telefón:      +421 2 204 76 200 

      E-mail:     matin.badusek@sng.sk 

 Internetová adresa:  www.sng.sk 

 
 

Predmet zákazky:    

 

 Názov:   Tenký klient 

 Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 30213000-5 

 
Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania Tenkých klientov pre potreby Slovenskej národnej 

galérie. 

 
Špecifikácia predmetu zákazky: 

 

 

Predmet zákazky Počet Požiadavky 

Tenký klient 25 
Systémové funkcie - Operačný systém_Windows® Embedded Standard 7, 
Procesor_Dvojjadrový procesor AMD T56N APU s grafikou Radeon HD 6320 
1,65 GHz, Pamäť, štandardná_Pamäť SDRAM 4 GB 1 600 MHz DDR3 

    Multimediálne a vstupné zariadenia - Grafika_AMD Radeon HD 6320 

    

Komunikačné funkcie - Protokoly_Citrix HDX, Citrix ICA, Microsoft RDP, 
Microsoft RemoteFX (RFX), VMware Horizon View prostredníctvom 
protokolu PCoIP, VMware Horizon View prostredníctvom protokolu RDP,  
(Použité protokoly závisia od nainštalovaného operačného systému), 
Sieťové rozhranie_10/100/1000 Gigabit 
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Rozširujúce funkcie - Porty_2 porty USB 3.0, 4 porty USB 2.0, 1 zvukový 
vstup, 1 vstup na mikrofón, 1 výstup pre stereoslúchadlá/zvukový výstup, 1 
výstup DVI-I (vrátane adaptéra DVI na VGA), 1 DisplayPort, 1 RJ-45, 2 
rozhrania PS/2 (klávesnica a myš), 1 sériový port 

    

Požiadavky na napájanie a prevádzku - Zdroj_65 W, univerzálna 
automatická detekcia 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, automatické vypínanie na 
šetrenie energie, odolnosť voči prepätiu, Energetická efektivita_Spĺňa 
normu ENERGY STAR® 
 

    

Mediálne zariadenia - Zvuk_Interný zosilnený reproduktor, 1/8-palcový 
minikonektor, plné 16-bitové stereo, vzorkovacia frekvencia 44 kHz; 
mikrofón s 1/8-palcovým minikonektorom 
 

    
Obsah balenia - Klávesnica_Štandardná klávesnica HP PS/2, Záruka 
3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. 

    Rozmery - 22 x 4 x 25,1 cm (Š x H x V) (so stojanom) 

 
Cena predmetu zákazky:  
 

V poskytnutej informácii o cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  

- cena bez DPH/ks 

- cena celkom bez DPH 

- cena celkom s DPH 

 

Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 

pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V predloženej 

ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny 

budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

 

Miesto poskytovania predmetu zákazky:    Kollárovo nám.10, 811 07 Bratislava, objekt 

_ Hurbanových kasární 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky:   do  17.2.2014 do 11:00 hod. 

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky:   elektronicky na uvedený e-mail kontaktnej 

osoby, alebo doručenie poštou na adresu 

verejného obstarávateľa 
 

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondu EÚ: 
Nie 

 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za požadovaný 

predmet zákazky. 

 

Variantné riešenie: 
Variantné riešenie sa nepripúšťa z dôvodu zabezpečenia kompatibility už s jestvujúcimi zariadeniami. 
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Typ zmluvy a trvanie zmluvy: 
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. Verejný obstarávateľ vystaví objednávku 

úspešnému uchádzačovi, ktorý v stanovenej lehote na predkladanie ponúk predložil najnižšiu cenu v EUR 

vrátane DPH na celý predmet zákazky. 

 

Obchodné podmienky: 
 

a) tovar bude objednaný verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe písomnej objednávky, 
 

b) dodanie objednaného tovaru do 30 pracovných dní od obdržania písomnej objednávky a preprava v 

obaloch obvyklých pre uvedený tovar,  
 

c) objednaný tovar doručiť na adresu: Kollárovo nám.10, 811 07 Bratislava, objekt _ Hurbanových 

kasární, ako je uvedené v mieste poskytovania predmetu zákazky, 
 

d) k písomnej objednávke pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom je oprávnený 

zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru,  
 

e) na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra,  
 

f) faktúry zasielať na adresu: Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 
 

g) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,  
 
h) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 30 dní od jej doručenia 

verejnému obstarávateľovi.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa:  11.2.2014 


