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VEC: Žiadosť o zaslanie ponuky 

 

 Týmto by sme Vás v prípade záujmu radi požiadali o zaslanie cenovej ponuky na 

dodávku tovaru „Meracie prístroje pre elektrotechnické laboratórium“.  

V prílohe zasielame podrobnú špecifikáciu tovaru aj s konkrétnymi podmienkami   pre verejné 

obstarávanie - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO. 

 

 

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................................................ 

       PaedDr. Jozef ZANOVIT, riaditeľ SŠ 
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Príloha č. 1 

 

Popis predmetu obstarávania: Meracie prístroje pre elektrotechnické laboratórium. 

Slovník obstarávania: 

38300000-8 Meracie prístroje  
 
Špecifikácia:  

 
Názov 

 

Špecifikácia Počet 

kusov 

Digitálny 

osciloskop 

Dvokanálový, šírka pásma 50/100/150 MHz, vzorkovanie do 1 GS/s na 

každý kanál, farebný display, pamäť 2,5Kbodu/kanál,16 automatických 

meraní+FFT analýza 

2 

Digitálny 

multimeter 

s meraním výkonu 

Meranie AC/DC U a I ,R, frekvencie, meranie činného výkonu do 

2500W, USB rozhranie 

2 

Stolný digitálny 

WATTMeter 

Meranie výkonu cez priamy vstup, pomocou induktívnej sondy,  VA 

priamy vstup  meranie AC/DC U a I, meranie frekvencie, meranie 

účinníka 

2 

Pinzetový LCR 

merač 

Meranie L, C, R s automatickým výberom testu a rozsahu, presnosť  

merania +
-   0,5%  rozsah  C= 200pF-200µF, 

L= 20µH-2000mH,  R = 20Ω-20MΩ(7  rozsahov), napájanie cez 

adaptér 

1 

RLC Meter 

digitálny 

Základná presnosť 0,05%, meranie vo frekvenčnom rozsahu 

100/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz, meranie C= 200pF-200µF, 

L= 20µH-2000H,  R = 20Ω-20MΩ 

3 

Skúšačka napätia 

a sledu fází SN-4 

Dvojpólové meranie AC/DC U od 110V do 400V (0-60Hz), určenie 

fázového vodiča tlejivkou, určenie sledu fází, určenie polarity 

jednosmerného U diódami 

2 

Skúšačka napätia 

a sledu fází ZNF-

01 95 

Dvojpólové meranie AC/DC U od 110V do 400V (0-60Hz), určenie 

fázového vodiča tlejivkou, určenie sledu fází, určenie polarity 

jednosmerného U diódami 

2 

 

Cena:   
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH : 2 350,00 € . 
 

Rozsah dodávky:  

Dodávka v plnom rozsahu. 

 

Cena tovaru:   

Cena musí byť konečná a zahŕňať všetky manipulačné, servisné a iné náklady a poplatky spojené 

s obstarávaným predmetom, službou, prácou. 

Cena musí byť stanovená v štruktúre:  bez DPH  a celková cena zákazky bez a j s DPH  

Názov Špecifikácia Počet ks 
Cena/ks      

bez DPH 

Celková cena 

bez DPH 

Celková cena zákazky bez DPH: 

Celková cena zákazky s DPH: 
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Podmienky: 

Dovoz tovaru do SŠ Martin. 

 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Ponuky   žiadame zasielať elektronicky alebo  prostredníctvom poštového doručenia na 

nasledovné adresy: 

Poštová adresa: Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 

E-mailová adresa: ssmt@vuczilina.sk 

S razítkom a podpisom zodpovednej osoby. 

 

Termín pre doručenie ponúk: 

Do termínu  27.9.2018 do 12 ,00hod.  

 

Kritéria  hodnotenia:  

Výber na základe najnižšej ceny.  

 

Spôsob vzniku záväzku:  

Objednávka na dodanie tovaru. 

 
Bližšie informácie ohľadom predmetu obstarávania : Mgr. Dušan Hanula 

Tel.: +0421  43/ 400 11 50 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Libuša Kühnelová  

Tel.: +0421  43/ 400 11 41 

Emailová adresa: kuhnelova.ssmt@gmail.com 

 

V Martine, dňa 14.9.2018 
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