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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Verejný obstarávateľ, t.j. Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 
Bratislava, Slovenská Republika v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na predloženie 
cenovej ponuky na predmet zákazky:  
 

Vákuová mierka (senzor) 
 
Opis predmetu zákazky 
 
Vákuová mierka (senzor) pracujúca podľa Piraniho princípu, rozsah meraného tlaku:   
≤ 10-3 mbar až 1000 mbar, príruba DN16KF, senzor kompatibilný s riadiacou jednotkou 
CENTER TWO firmy Oerlikon; spojovací kábel s riadiacou jednotkou dĺžka max. 5m 
 
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. 
 
Miesto realizácie 
Miestom realizácie predmetu zákazky je Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 
04 Bratislava, Slovenská Republika 
 
Cena predmetu zákazky 

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 700 EUR bez DPH. 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných cenových ponúk 
v prípade neobvykle vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť použitý postup 
zadávania zákazky. 
 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.  

 
Cena predmetu zákazky musí obsahovať cenu za celý  predmet zákazky. 

 
Cena predmetu zákazky  musí byť uvedená v eurách v členení: 
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cena bez DPH v  € 
sadzba DPH              v % 
výška DPH  v  € 
cena s DPH  v  €. 

 
Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 
 
Výšku ceny za zrealizovanie predmetu zákazky  nie je možné za žiadnych okolností zvyšovať 
počas celej doby realizácie predmetu zákazky. Zmena dohodnutej ceny je možná len zmenou 
sadzby DPH. 
 
Obchodné podmienky 
Verejný obstarávateľ neposkytne uchádzačovi preddavok za zrealizovanie predmetu zákazky. 
Celková cena  za zrealizovanie predmetu zákazky bude uchádzačovi poukázaná až po prevzatí 
tovaru, na mieste dodania uvedeného v opise predmetu a predložení  faktúry s 30 – dňovou 
lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, t.j. Medzinárodnému 
laserovému centru. Nedeliteľnou súčasťou faktúry je originál dodacieho listu, alebo iný 
doklad – nahradzujúci dodací list, ktorý bude podpísaný verejným obstarávateľom. Faktúra 
bude preplatená výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného úradu verejného 
obstarávateľa v eurách. 
Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s 
objednávkou má verejný obstarávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti uchádzačovi na 
prepracovanie. Nová, opravená faktúra je splatná do 30 -dní odo dňa jej doručenia. 
Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk 
Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritérium na vyhodnotenie predložených ponúk: 
 

1. jednotková cena za predmet zákazky celkom bez  DPH. 
 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za zrealizovanie predmetu 
zákazky. 
 
Termín predloženia cenovej ponuky 
do 06. 12. 2013 e-mailom na e-mailovú adresu: 
 
hulman@ilc.sk 
a 
ilc@ilc.sk 
 
Informácie na č. tel. +421 2 654 21 575 
Kontaktná osoba: Dr. Martin Hulman 
 
 

V Bratislave 04.12. 2013 
 
 
 

....................................................................... 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 

riaditeľ MLC 
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