
 

 

 

 

                                                                          Dúbravská cesta 9/6319, 845 13  Bratislava                                

 

 

      

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

1. Predmet zákazky: (tovar, práca, služba, potraviny) a predpokladaná hodnota zákazky 

Správa IKT sieti pre UMMS SAV  

 

2. Opis zákazky 
 

         Predmetom zákazky je realizácia služieb spojených so správou, údržbou a aktualizáciou 
informačných technológií a siete v podmienkach Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV 
a vzdialená podpora jeho prislúchajúcich spoločných pracovísk (pracovisko Ladomerská Vieska, 
pracovisko Trnava) na obdobie dvoch rokov.  

3. Typ zmluvy :   Zmluva o poskytnutí služieb  

4. Miesto a termín poskytnutia služby: 

4.1   Miesto výkonu na všetkých pracoviskách ÚMMS SAV:  

 

        ÚMMS SAV - Pavilón materiálových vied 
Dúbravská cesta 9/6319 
845 13  Bratislava 
 
 
ÚMMS SAV - Experimentálna hala 
Dúbravská cesta 9/6319 
845 13  Bratislava 
 
ÚMMS SAV -  detašované pracovisko INOVAL 
Priemyselná 12 
Ladomerská Vieska 
965 01   Žiar nad Hronom 
 
Výskumné centrum ALLEGRO  
Zavarska 11 
917 01  Trnava 
 

4.2    Obdobie poskytovania služieb:  01.01.2020 – 31.12.2021  

 

5. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Dátum do: 04.12.2019 

 
           Zároveň žiadame k cenovej ponuke predložiť: 
           neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky 
           a 
           čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom  obstarávaní. 

 

 

 

 

ústav materiálov a mechaniky strojov 
  
slovenská akadémia vied 



6. Podklady: 

Technické podklady alebo špecifikácie sú priložené k výzve. Obhliadka bude realizovaná len 

 na základe osobnej žiadosti uchádzača, inak nie je potrebná. 

 

7. Kontakt: 

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Mária Lazarová, vedúca OEPA, 
zást.riaditeľ. 

 

 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu maria.lazarova@savba.sk alebo 
v listinnej podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „IKT 2020“ do podateľne verejného 
obstarávateľa v termíne do 04.12.2019 do 12.00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 31.12.2019 podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

S pozdravom 

       

 

 

 
V Bratislave, dňa 19.11.2019 
 
 
 
 
 

 

Ing. Karol Iždinský, CSc.  
    riaditeľ ústavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  
 


