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Výzva na predloženie ponuky 
 
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava  
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) si Vás dovoľuje 
požiadať o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

 

„ Digitálny mikroskop ” 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa:  Ústav polymérov SAV 
Sídlo:      Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 
Krajina:     Slovenská republika 
Štatutárny zástupca:     Ing. Igor Lacík, DrSc. 
IČO:     00586927        
DIČ:           SK2020830702   
IČ DPH:       nie sme platcami DPH 
Tel.:     02/ 3229 4308 
Fax:      02/ 3229 4329      
Internetová stránka:   http://www.polymer.sav.sk/  
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  
Číslo účtu.:       SK09 8180 0000 0070 0061 2236 
 

2.  Predmet obstarávania: zákazka na dodanie tovaru  

2.1 Názov zákazky:  digitálny mikroskop 

2.2 CPV kód zákazky:  
3851000-3 (Mikroskopy),  
38518000-9 (Mikroskopy so širokým zorným poľom, stereomikroskopy alebo mikroskopy 
pracujúce s rozloženým svetlom) 

2.3 Stručný opis zákazky:  

Digitálny mikroskop so širokým zorným poľom, motorizáciou v osi Z, pre pozorovanie 
degradácie plastov splňujúci minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa 
uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom 
znení. 

4. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Špecifikácia predmetu plnenia - viď Príloha č.1 tejto výzvy   

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  24.543,70 EUR bez DPH 

http://www.polymer.sav.sk/
callto:8180%200000%200070%200061
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6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
 Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 

 
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky:  

6 týždňov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. 
 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 
Celková cena predmetu zákazky bude vyčíslená vrátane dopravy na miesto plnenia, jeho 
inštalácie a uvedenia do prevádzky, zaškolenie zamestnancov objednávateľa na obsluhu 
prístroja certifikovanou osobou dodávateľa a servisné služby počas trvania záručnej doby. V 
prípade ak bude na riadne užívanie tovaru nevyhnutné právo priemyselného alebo duševného 
vlastníctva predávajúceho alebo tretej osoby, predávajúci zabezpečí, že kupujúci nadobudnutím 
vlastníctva k tovaru získa aj všetky licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv 
bude zahrnutá v cene predmetu zákazky.  
Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená v eurách (zaokrúhlene na 2 desatinné miesta), 
musí byť konečná a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka predložená. 
Celkovú cenu predmetu zákazky žiadame stanoviť bez DPH aj vrátane DPH.  

9. Podmienky účasti: 
Uchádzač musí disponovať dokladom o oprávnení dodávať tovar, t. zn. aktuálnym platným 
zápisom v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR 
(ÚVO) v zmysle ZVO alebo iným dokladom o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky 
(napr. aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra).  

10. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratných finančných prostriedkov (NFP) 
poskytnutých Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci integrovaného regionálneho operačného programu INTERREG V-
A SK-AT/2016/2 projektu PlasticFreeDanube, ITMS kód: 305021S022 (ďalej len „Projekt“). 
Platba sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby po 
prevzatí dodacieho listu, preberacieho protokolu a záručného listu predmetu zákazky. Splatnosť 
faktúry je 30 dní od jej doručenia. 

11. Lehota na predloženie ponuky:  22.10.2018, 10:00 hod.  

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 
ponúk:  

Najnižšia celková cena vrátane DPH za celý predmet zákazky (za predpokladu splnenia 
minimálnych technických požiadaviek na predmet zákazky podľa Prílohy č.1 výzvy)  

13. Elektronická aukcia: nepoužije sa 

14. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava  

15. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:   

RNDr. Agnesa Fiedlerová, E-mail: Agnesa.Fiedlerova@savba.sk 
  

mailto:Agnesa.Fiedlerova@savba.sk
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16. Spôsob predloženia ponuky:  
 

Ponuka sa predkladá v lehote na predkladanie ponuky: 
16.1 elektronicky - doručenie ponuky - podpísanej štatutárom alebo osobou oprávnenou konať 

v mene uchádzača, oscanovanej a  zasielanej v needitovateľnom formáte *.pdf 
prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby pre VO: Agnesa.Fiedlerova@savba.sk 
 

16.2 ak sa ponuka doručuje poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa (bod 14 
výzvy) v uzavretej obálke s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača a s označením 
„INTERREG 1/2018“. Ponuka musí byť predložená vo zviazanej forme, má obsahovať 
dokumenty uvedené v bode 17.7 tejto výzvy.  
Osobné doručenie: v pracovných dňoch denne od 8:00 do 14:00 hod.  
V prípade nezastihnutia referenta pre VO: na sekretariát verejného obstarávateľa 
(prízemie, miest. č. 10) po predbežnom telefonickom dohovore termínu (Mgr. S. 
Podhradská, PhD., 02-32294307).   

 
17. Pokyny na zostavenie ponuky:  

  
17.1 Forma ponuky: Uchádzač predloží jednu písomnú ponuku na celý predmet zákazky. 
17.2 Počet vyhotovení: 1 vyhotovenie  
17.3 Rozdelenie predmetu na časti: neumožňuje sa. 
17.4 Variantné riešenie: neumožňuje sa 
17.5 Jazyk ponuky: Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá 
ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, 
okrem dokumentov a dokladov predložených v českom jazyku. 

17.6 Náklady na ponuku: Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
 

17.7 Obsah ponuky: požaduje sa, aby predložená ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a 
údaje:  

1. identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, meno štatutára, 
IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu, 
kontaktná osoba (meno, telefón, e-mail).  

2. doklad o oprávnení podnikať – fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar v zmysle 
bodu 9 – Podmienky účasti - tejto výzvy   

3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka. Cenová ponuka musí byť 
podpísaná štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača (v prípade 
oprávnenej osoby musí byť priložené prehlásenie štatutára spoločnosti o menovaní osoby, 
ktorá bude konať v mene uchádzača). (Príloha č. 2 - vzor) 

4. Návrh kúpnej zmluvy (Príloha č. 3) 
5. vyhlásenie zhody (označenie ponúkaného zariadenia značkou zhody CE) resp. certifikát 

alebo potvrdenie s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické 
normy vzťahujúce sa na predmet zákazky, vydaným orgánmi kontroly kvality alebo 
určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhody.  

6. oficiálny propagačný list predmetu zákazky obsahujúci jeho fotografie a technické 
parametre (alebo odkaz na konkrétnu webovú stránku ponúkaného tovaru), na ktorom si 
bude možné overiť základné požadované parametre prístroja. Umožňuje sa predloženie 
propagačného materiálu aj v jazyku anglickom. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018  
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19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

za realizáciu verejného obstarávania: 
RNDr. Agnesa Fiedlerová, tel.: 02-32294346, E-mail: Agnesa.Fiedlerova@savba.sk 
  
za  technické špecifikácie: 
Ing. Matej Mičušík, PhD., tel.: 02-32294314, E-mail: Matej.Micusik@savba.sk 
 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok 
vyhodnotenia ponúk e–mailom. 
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať predloženie svojej ponuky 
s Návrhom kúpnej zmluvy v tlačenej verzii. 
 
V prípade, že záujemca požaduje prílohy k výzve v editovateľnej podobe, požiada o ich zaslanie 
referenta pre VO (Agnesa.Fiedlerova@savba.sk) elektronicky.  

 
V Bratislave, 10.10.2018 
 

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

        Ing. Igor Lacík, DrSc. 
           riaditeľ ÚPo SAV 

 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia - Minimálne požadované technické parametre (podrobný 

popis) predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – vzor - Návrh uchádzača na plnenie kritéria – cenová ponuka 
Príloha č. 3 - vzor – Návrh Kúpnej zmluvy  
 
 

 
 

mailto:Agnesa.Fiedlerova@savba.sk
mailto:Matej.Micusik@savba.sk
mailto:Agnesa.Fiedlerova@savba.sk

