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e-mail: 

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: Andrej VINCZE, Ing., PhD. 

andrej.vincze@ilc.sk  
1. Názov predmetu zákazky 

"Dodávka technických a špeciálnych plynov a prenájom tlakových fliaš" 
 

2. Opis predmetu zákazky: 
Dodávka technických a špeciálnych plynov na experimentálne účely pre existujúcu 
infraštruktúru laboratórnych priestorov MLC vrátane prenájmu tlakových fliaš.. 
 
Slovník spoločného obstarávania 
Hlavný slovník: 
24100000-5 Plyny  
24110000-8 Technické plyny 
24111000-5 Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík  
24111100-6 Argón  
24111200-7 Vzácne plyny  
24111300-8 Hélium  
24111400-9 Neón  
24111500-0 Lekárske plyny  
24111600-1 Vodík  
24111700-2 Dusík  
24111800-3 Kvapalný dusík  
24111900-4 Kyslík  
24112100-3 Oxid uhličitý  
24112200-4 Oxidy dusíka 
44612100-4 Tlakové fľaše na plyn 
 
Podrobný opis predmetu zákazky  

Pre existujúcu infraštruktúru zariadení v MLC pre zabezpečenie dodávky 
technických a špeciálnych plynov vrátane prenájmu a dodávky na adresu MLC 
podľa tabuľky: 

Položka    Predpokladané množstvo na 3 roky 
Dusík kvapalný DEWAR  
s dodávkou na mieste určenia  1800 Liter/3roky 
N2 4.0 F50    40 fliaš/3roky     
N2 5.0 F50    10 fliaš/3roky     
H2 5.0 F50    5 fliaš/3roky     
NH3 UHP 5.0 F40   2 fliaš/3roky     
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10 percent SiH4 v Ar 5.0 F10  1 fliaš/3roky     
10 percent He v Ar 5.0 F10  1 fliaš/3roky     
10 percent He v N2 5.0 F50  1 fliaš/3roky     
5 percent He v N2 5.0 F50  1 fliaš/3roky     
CF4 4.5 F10    2 fliaš/3roky     
SF6 3.0  F10    2 fliaš/3roky     
O2 5.0 F50    4 fliaš/3roky     
O2 v 1 litrovej dóze   6 dóz/3roky     
N2O 4.8 UHP F50, UN 1070  2 fliaš/3roky     
CH4 4.5 F50    2 fliaš/3roky     
He 5.0 F50    5 fliaš/3roky     
Ne 5.0 F10    1 fliaš/3roky     
Kr 5.0 F10    1 fliaš/3roky 
Ar 5.0 F50     2 fliaš/3roky 
CO2 potr., Gourmet C (30 kg)  9 fliaš/3roky 
Kal. O2/N2 10 ppm UN 1956  1 fliaš/3roky 
Kal. 95% N2 + 5% H2 UN 1954  3 fliaš/3roky 
Kal. 10% F v He    1 fliaš/3roky 
Grisolar 3,6m3 F20 P200   6 fliaš/3roky 
 
Poplatky spojené s dodávkou a prenájom fliaš 
Poplatky: 
TRF 
Recyklačný 
Dodanie 
Prepravné 
Prenájom fľaše, DD1, DD2, DD3 
Dlhodobý prenájom 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky: 33.325 EUR bez DPH–na uvedené množstvá 
v opise. 

 
4. Podmienky účasti: 

4.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa 
zápisu do profesijného alebo obchodného registra:Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. 
e) ZoVO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné 
postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. 

Odôvodnenie požiadavky: 
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky 
v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou. 
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku 
podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania 
vylúčený. 
 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritérium na vyhodnotenie predložených 
ponúk: 
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 cena za predmet zákazky celkom s DPH. 
 

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

6. Miesto a termín na predloženie ponúk: 
 
do 13. 12. 2019 na e-mailovú adresu andrej.vincze@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 €. 
 
Rámcová zmluva a objednávky: 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová dohoda na tri roky. Predmet zákazky 
bude plnený postupne, podľa potrieb verejného obstarávateľa na základe čiastkových 
objednávok.  
 

8. 

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. 
 

Miesto dodania: 
Medzinárodné laserové centrum 
Ilkovičova 3 
841 04 Bratislava IV. 
 
Termín dodania: 

Miesto a termín dodania: 

do 2pracovných 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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