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Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadania zákazky s nízkou hodnotou  

podľa § 117 zákona č. 343/2015 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: Ing. Jozef Chovan, PhD. 
e-mail: chovan@ilc.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
Odstránenie havarijného stavu laboratórií optoelektroniky, biofotoniky a 
modelovania" 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre odstránenie havarijného 
stavu laboratórií optoelektroniky, biofotoniky a modelovania. Súčasťou zákazky je 
odstránenie poškodených povrchov a nahradenie novými bezprašnými 
povrchmi, elektroinštalácia, rekonštrukcia podlahy, osvetlenia. 
 
Slovník spoločného obstarávania 
Hlavný slovník:  
45442100-8 Maliarske a natieračské práce 
45442000-7 Nanášanie ochranných vrstiev 
45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 
 
Podrobný opis predmetu zákazky  
1.1. Odstránenie havarijného stavu protiprašnej úpravy povrchov – 66,5 m2 
1.2. Antistatická úprava podlahy laboratórnych priestorov a  prislúchajúceho 

zázemia, ktoré boli znehodnotené ako dôsledok intenzívnej nárazovej 
zrážkovej činnosti – 42,25 m2 

1.3. Odstránenie pôvodnej omietky a farby – 66,5 m2 
1.4. Odstránenie povrchových porúch 
1.5. Povrchové vyrovnanie – 66,5 m2 
1.6. Odstránenie stropných poškodení (výška stropu 297mm, rozmer stropnej 

plochy - 42,25 m2) 
1.7. Realizácia bezprašnej omietky a farby (minimálne trojvrstvový náter 

bezprašnou farbou) – 66,5 m2 
1.8. Inštalácia krycích SDK stien – 17,4 m2 
1.9. Dodávka a inštalácia bezprašných nehorľavých elektroinštalačných vodiacich 

kanálov – 70 m 
1.10. Presuny citlivých zariadení – 8 ks 
1.11. Oprava podlahy a odstránenie poškodenej podlahovej krytiny – 42,25 m2 
1.12. Nivelácia podlahy – 42,25 m2 
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1.13. Dodávka a realizácia krycej časti podlahy s vysokou odolnosťou – 42,25 m2 
1.14. Likvidácia materiálu a odpadu 
1.15. Presuny materiálu 
1.16. Čistiace a ukončovacie práce 
1.17. Príprava pre inštaláciu záložného zdroja a ochranných prvkov – 2 x v zmysle 

normy pre laboratóriá (výmera do 40 m2) 
1.18. Odstránenie pôvodného poškodeného osvetlenia – 12 ks 
1.19. Príprava laboratórneho osvetlenia s vysokou citlivosťou nastavenia intenzity, 

ovládateľných prostredníctvom štandardnej zbernice, využívanej v 
osvetľovacej technike (napr. DALI alebo ekvivalentnej) – v zmysle platnej 
normy STN pre rozmery laboratórií: 2,5 x 2,5 m, výška 297mm a 6 x 6 m, výška 
297mm 

1.20. Programovanie osvetlenia 
1.21. Odstránenie poškodenia elektrického systému technologického systému 

modelovania 3D štruktúr a prípravy presných masiek pre technologické 
procesy prípravy organických a anorganických materiálov (CCF600), 
programovanie systému  

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 000 EUR bez DPH 
 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritérium na vyhodnotenie predložených 
ponúk: 

 cena za predmet zákazky celkom bez DPH. 
 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za zrealizovanie 
predmetu zákazky. 
 

6. Miesto a termín na predloženie ponúk: 
 
do 01.06.2016 do 14:00hod na e-mailové adresy ilc@ilc.sk a chovan@ilc.sk.  
Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania 
v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa. 
 

7. Ďalšie informácie: 
Cena predmetu zákazky  musí byť uvedená v eurách v členení: 
cena bez DPH  v € 
sadzba DPH  v % 
výška DPH  v € 
cena s DPH  v €. 
 
Financovanie a fakturácia: 
Obstarávateľ neposkytne preddavok. 
Dohodnutá cena bez DPH sa bude dodávateľovi uhradzovať na základe 
predložených faktúr so 14-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia 
obstarávateľovi. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu. 
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8. Miesto a termín dodania: 
Miesto dodania: 
Medzinárodné laserové centrum 
Ilkovičova 3 
841 04 Bratislava IV. 
 
Termín dodania: 
do 21 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. 

Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre 
výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok z posúdenia týchto 
informácií nebude zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie cenové ponuky 
verejnému obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 55 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre verejného obstarávateľa a nezakladá pre 
poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na vystavenie objednávky alebo 
uzatvorenie zmluvy na uvedený predmet zákazky. 
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