
 
 

 

 

Vyhlasovate ľ súťaže: 

Názov:   Ing. Peter Čarný – ABmerit 
Miesto podnikania: Námestie J. Herdu č.1, 917 01 Trnava, Slovensko 
IČO:    34946764 
DIČ:    SK1020344501 

 

Vyhlásenie výsledkov sú ťaže  na uzavretie zmluvy na dodanie po čítačového 
hardvéru v po čte 3 ks 

(oznámenie o výsledku súťaže  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy) 

Verejná obchodná sú ťaž 
podľa par.281 až par.288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
platných v Slovenskej republike na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na dodanie softvéru a 

licencie k softvéru.  Súťaž je vyhlásená v rámci Operačného programu: Výskum a vývoj 
 
Identifikácia projektu "Výskum a vývoj":  
Názov projektu:  Výskum, vývoj a aplikácia pokročilých metód geoinformatiky, diaľkového  

prieskumu Zeme a metód paralelného počítačového modelovania s využitím 
pokročilých hardvérových a softvérových nástrojov umožňujúcich paralelizáciu 
procesov, so zameraním na ich využitie pri modelovaní šírenia rádioaktivity. 

Kód ITMS:   26220220071 
Prijímateľ:   Ing.Peter Čarný-ABmerit 
Operačný program:  2620002 OP Výskum a vývoj 
Prioritná os:   Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie:  2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 
 
 
Špecifikácia predmetu dodávky:  
 
Podrobný popis predmetu dodávky (2 ks)  - definícia minimálnych vlastností každej jednej z dvoch 
dodávaných "Výskumných pracovných staníc (HW)" (predmetu dodávky): 
• CPU: 1x Intel® Xeon® E5645 
• RAM: 12GB (3x4GB) 1333MHz DDR3 ECC RDIMM 
• HDD: 3 x 1TB SATA 7200rpm, 32MB, RAID 5 
• GPU: 1x NVIDIA Quadro 400, 1x NVIDIA Tesla C2050 
• PWR: zdroj dostatočne dimenzovaný pre CPU, RAM, HDD, GPU (1x NVIDIA Quadro 400+1x NVIDIA 

Tesla C2050)  
• OS: Windows 7 Ultimate EN, vrátane inštalačných médií, s vykonanou predinštaláciou 
• DWD-RW, myš, klávesnica SK, servis a záruka na celý predmet dodávky ako celok (vrátane GPU): 

3yNBD 
 
Podrobný popis predmetu dodávky (1 ks)  - definícia minimálnych vlastností "Výskumnej pracovnej 
stanice (HW)" (predmetu dodávky): 
• CPU: 1x Intel® Xeon® W3565 
• RAM: 8GB (4x2GB) 1333MHz DDR3 ECC UDIMM 
• HDD: 2 x 1TB SATA 7200rpm, 32MB, RAID 1 
• GPU: 1x Quadro 4000 
• PWR: zdroj dostatočne dimenzovaný pre CPU, RAM, HDD, GPU (1x Quadro 4000) 
• OS: Windows 7 Ultimate EN, vrátane inštalačných médií, s vykonanou predinštaláciou 
• DWD-RW, myš, klávesnica SK, servis a záruka na celý predmet dodávky ako celok (vrátane GPU): 

3yNBD 



 
 

 

Vyhlasovate ľ súťaže oznamuje, že vyhodnotil a prijal najvhodnejší návrh z hľadiska splnenia požiadaviek 
Vyhlasovateľa, ako sú formulované v odstavci 8  "Výzvy na podanie návrhov".   
 
Víťazom obchodnej verejnej sú ťaže sa stal uchádza č: 
 
Data System Soft, spol. s r.o.  
Trnavská cesta 82  
821 02 Bratislava  
zastúpený: RNDr. Roman Cisár, konateľ,  Ing. Tibor Lád, konateľ  
IČO: 17330491  
IČ DPH: SK2020322172  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sro, Vožka číslo 1529/B 
 
Víťazný uchádzač ponúkol cenu =9 060,00 EUR vrátane DPH 20 % a zaviazal sa dodať: 

 
 
V Trnave, dňa 05.08.2011 
 
 
      Za Vyhlasovateľa:  Ing.Peter Čarný 


