Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“)

Základné údaje pre poskytnutie informácie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.indprop.gov.sk
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Ing. Ľubica Gajdošová
+421 484300130
lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Predmet zákazky:

„Výmena dátovej kabeláže na jednom podlaží budovy ÚPV SR“

Opis predmetu zákazky:
Špecifikácia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje vykonať výmenu dátovej kabeláže na 4. podlaží budovy Úradu
priemyselného vlastníctva SR v termíne najneskôr do 2 týždňov od vystavenia záväznej objednávky po
vyhodnotení verejného obstarávania, a to maximálne do 20.12.2020.
Technická špecifikácia zákazky:
Technická špecifikácia predmetu obstarávania: výmena dátovej kabeláže poschodia v rozsahu:
1. Kábel FTP Cat 6 6000 metrov
2. Patch panel Cat 6, osadený s 2xRJ45 Cat6 6 kusov
3. Zásuvka Cat 6, povrchová, osadená s 2xRJ45 Cat6 70 kusov
4. Switch 24x 10/100/1000 Mbps + 4 porty SFP, max. 4 Vlan, 1 kus
5. Optický uplink SM 120 metrov od switcha k patch panelu
6. Demontáž starej siete, likvidácia káblov a odvoz na zberný dvor
7. Inštalácia káblov, patch panela, switcha a zásuviek
8. Certifikačné meranie 140 kusov

Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Odborný garant:
Mgr. Miroslav Blaško, e-mail: miroslav.blasko@indprop.gov.sk, tel. 048/4300 289,
Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Predpokladaná hodnota zákazky:
8 607,42 eur bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH
Obsah ponuky:
1.

Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH.

2.

Doklad o oprávnení poskytovať službu (kópia originálu alebo úradne overenej fotokópie).

3.

Čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

4.

Dodávateľ sa zaslaním cenovej ponuky zaväzuje dokončiť realizáciu prác najneskôr do 2 týždňov od
vystavenia záväznej objednávky zo strany objednávateľa.

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky zasielať buď elektronicky pod heslom, alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974
04 Banská Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO – Výmena dátovej kabeláže na podlaží budovy
ÚPV SR"
Kontaktná e-mailová adresa: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 3.12.2020 o 13:00 hod.
Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude vystavenie záväznej objednávky.

V Banskej Bystrici, 24.11.2020

Ing. Ľubica Gajdošová, v.r.

