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Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadania zákazky postupom  
podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Medzinárodné laserové centrum 
Sídlo: Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika 
IČO: 31780296 
Telefón: 02/65421575 
Kontaktná osoba: Mgr. Milan Držík, CSc 
e-mail: drzik@ilc.sk 

2. Názov predmetu zákazky 
 

Konštrukčný návrh a výrobná realizácia optomechanického upevnenia 
 
3. Opis predmetu zákazky: 

- návrh a výroba zaťažovacieho zariadenia pre tlakové zaťažovanie GaN mikromembrán 
- návrh a výroba špeciálnych upevňovacích prvkov určených na optické sledovanie 
     deformácie vybúlenia membránových MEMS prvkov 
- kompletácia objektívom pre metalografický mikroskop   

špecifikácia:  
 zväčšenie minimálne 40x 

        apertúrne číslo  minimálne 0,75 
        planachromát 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1200,- eur 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritérium na vyhodnotenie 
predložených ponúk: 

  cena za predmet zákazky celkom vrátane DPH. 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za zrealizovanie 
predmetu zákazky. 

6. Dátum zverejnenia v profile VO: 
11.12.2013 

7. Miesto a termín na predloženie ponúk: 
do 16.12.2013 do 12.00hod. 
Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, sekretariát 
riaditeľa alebo na e-mail drzik@ilc.sk 

8. Ďalšie informácie: 
Cena predmetu zákazky  musí byť uvedená v eurách v členení: 
cena bez DPH  1000.-EUR   
cena s DPH  1200.-eur 
 
Financovanie a fakturácia: 
Obstarávateľ neposkytne preddavok. 
Dohodnutá cena vrátane DPH bude dodávateľovi uhradzovať na základe 
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predloženej faktúry s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia 
obstarávateľovi. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu. 
 
Miesto a termín dodania: 
Miesto:   Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava. 
Termín dodania: do 30 dní od zadania objednávky 
 
V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické 
špecifikácie odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 
obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie. 
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