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Mestská časť Košice-Sídlisko Tahanovce

Americká trieda 15, 040 13 Košice

Č.j. 499/2020 Košice 7. 5. 2020

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky
podľa § 6 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mestská časť Košice-Sídlisko tahanovce 
Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice 
Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta 
IČO: 00691071 
D IČ :2020762986
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Levická 
Telefón: 055/6360430 
E-mail: levicka@tahanovce.sk

2. Predmet prieskumu trhu
Predmetom prieskumu trhu je  dodávka a montáž 19“ stojanového rozvádzača (racku) 
pre osadenie serverov a diskového poľa, vrátane záložného zdroja, switchu 
a príslušenstva.

3. Popis prieskumu trhu
19“ rack, sklenené dvere -  1 ks,
19“ rack polica -  2 ks, 
organizér káblov 1U do racku 19“ -  1 ks, 
napájači panel do 19“ racku 8x230 V -  1 ks, 
ventilačná jednotka s termostatom -  4 ventily -  1 ks,

- switch TP-Link T 1600G-28PS -  2 ks, 
záložný zdroj UPS 1600 -  1 ks 
nástenná zásuvka 230 V -  1 ks 
napájači kábel 230 V -  cyky 3x2,5 -  10 m

Prípadné otázky k predmetu prieskumu trhu adresujte na Ing. Vladimíra Šteffana, 
e-mail: admin@tahanovce.sk
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4. Obsah ponuky:
Ponúkaná cena bez DPH a s DPH
Cenovú ponuku rozčleniť podľa jednotlivých položiek. Ponuka musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s dodaním a montážou predmetu zákazky.

Pri racku, ventilačnej jednotke, switchi a záložnom zdroji žiada verejný obstarávateľ 
predložiť aj návrh na plnenie predmetu prieskumu trhu minimálne v rozsahu výrobca, 
model, technická špecifikácia.

5. Miesto, lehota a spôsob predloženia ponuky:
Ponuku je potrebné doručiť mailom na adresu: mutahfetahanovcc.sk
Do predmetu uviesť heslo: RACK
Lehota na predkladanie ponúk: 15.5.2020 do 12.00 hod.

6. Doplňujúce informácie:
Ak predložené cenové ponuky v rámci tohto prieskumu trhu nepresiahnu výšku 
finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, predložené ponuky budú slúžiť 
zároveň pre účely výberového konania.
Pri vyhodnocovaní prieskumu trhu verejný obstarávateľ skontroluje splnenie 
podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní na 
portáli w w w .oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre 
verejné obstarávanie.

j M E S T S K Á  Č A S Ť  
j Košice - Síáilsta íofeenevce Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
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