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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 
IČ DPH: SK2020980841 
Telefón: +421 2 65421575 
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Haško, PhD. 
e-mail: daniel.hasko@ilc.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
Spotrebný materiál pre rastrovací sondový mikroskop Solver P47 PRO. 
Consumables for scanning probe microscope Solver P47 PRO. 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
Spotrebný materiál pre SPM Solver P47 PRO 
podľa špecifikácie/minimálne požadovaných parametrov uvedených v tabuľke: 

1 Univerzálny rám na rastrovaciu SPM hlavu SMENA 1pc 
2 Skener 50×50×2.5µm (± 10%), minimálny krok rastrovania 0.006nm 1pc 
3 Trekovací systém nosníka sondy, laser (λ=650nm) a fotodióda 1pc 
4 Systém manuálneho približovania sa hrotu ku vzorke 1pc 
5 DSP riadiaca doska do PC (s rozhraním PCI) 1pc 
6 Modul pre electrické merania (generátor + lock-in zosilňovač) 1pc 

vrátane balného, poistenia a dopravy na adresu verejného obstarávateľa. 
 
Consumables for SPM Solver P47 PRO 
according to the specifications /parameters listed in the table below: 

1 Universal SPM scanning head SMENA frame 1pc 
2 Scanner 50×50×2.5µm (± 10%), minimal scanning step 0.006nm 1pc 
3 Cantilever tracking system, laser (λ=650nm) and photodiode 1pc 
4 System for manual tip-to-sample approach 1pc 
5 DSP control board for PC (PCI interface) 1pc 
6 Module for electric measurements (generator + lock-in amplifier) 1pc 

including shipping and handling (packaging, insurance and transport) to the 
address of the contracting authority. 
 
Slovník spoločného obstarávania 
Hlavný slovník:  
38514200-3  Mikroskopy so skenovacou sondou 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 do 8420 EUR bez DPH 
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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 10.10.2018 do 9:00hod na e-mailovú adresu daniel.hasko@ilc.sk.  
Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania 
v rámci zákazky s nízkou hodnotou 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 za dodanie predmetu zákazky sa dodávateľovi uhradí na základe 
predloženej faktúry so 14-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia 
obstarávateľovi. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu. 
 

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 
§ 55zákona 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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