
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybavuje: Anna Havrilová, anna.havrilova@upjs.sk Košice, 12.1.2021    
 
 
Vec :  
Výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - zaslanie 
 
      Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 a § 6 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto  
vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
 

1.) Názov predmetu zákazky:  „ Multifunkčné I/O zariadenie a prevodníky “ 
 

2.) Opis predmetu zákazky: 

Multifunkčné I/O zariadenie 8 diferenciálnych alebo 16 jednokoncových kanálov, analógový 

vstup: rozsah +-20V, ADC rozlíšenie 16 bitov. Rýchlosť vzorkovania: až do 250 kS/s v jednom 
kanále. Presnosť časovania: 50ppm rýchlosti vzorkovania. Rozlíšenie časovania: 50 ns. 
Crosstalk (pri 100 kHz) susedných kanálov -75 dB, nesusediace kanály -90 dB 
Input: FIFO, množstvo 4095 vzoriek. Pamäť zoznamu 4095 položiek. Ochrana prepätia 
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: NI USB-6211 Bus-Powered M Series w/ 
DAQ Express for Windows 
Prevodník USB na RS 232 - s dvoma výstupmi, kompatibilný s labview, uzavreté v krabici 
ESD protection +- 15kV, max dĺžka kábla 2500 pF, napájanie 5 Vdc 200 mA, max 500 mA, max 
výška použitia 2000 m.n.ni 
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: NI USB-232/2 
Prevodník USB na GPIB, kompatibilita s labview, uzavreté v krabici, kompatibilita s MS Win 
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: NI GPIB-USB-HS+ 
Doprava 

 
3.) Kód CPV: 38000000-5 

 

4.) Spôsob predkladania cenových ponúk: e-mailom na adresu anna.havrilova@upjs.sk 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

 

                                 najneskôr do 18.1.2021 
 
6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH1: N/A 
 

7.) Miesto dodania: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 04001 Košice 

 

                                                             
1 Výsledok prieskumu trhu pri stanovovaní PHZ je podkladom pre výpočet PHZ, avšak môže byť 

podkladom aj pre zákazku s nízkou hodnotou, ak sa na základe poskytnutých informácií potvrdí PHZ 
zodpovedajúca zákazke s nízkou hodnotou.  
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8.) Obsah cenovej ponuky: 
8.1 Ďalšie doklady a dokumenty: 

8.2.1. ocenený zoznam položiek spracovaný podľa bodu č. 2 tejto výzvy s uvedením 
jednotkových cien v € bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH 
ako aj s DPH. 


