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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. Daniel Haško, PhD. 
e-mail: daniel.hasko@ilc.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky: 
Invertovaný optický mikroskop s pohyblivým kondenzorom 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka invertovaného optického mikroskopu 
s pohyblivým kondenzorom, dopravy na miesto dodania, záručných opráv, 
preukázania funkčnosti, zaškolenia obsluhy v mieste dodania a návodu na obsluhu. 
 
Slovník spoločného obstarávania: 
Hlavný slovník:  
38513100-5  Invertované mikroskopy 
 
Podrobný opis predmetu zákazky: 

invertovaný optický mikroskop s transmisným kontrastom, trieda: Leica DMi8 C, 
Nikon Eclipse Ti2-U, Olympus IX73, Zeiss Axio Observer 3 alebo analogický. 
Minimálne požadované súčasti: 
1) telo mikroskopu pre transmisný kontrast s vertikálnym pohybom kondenzora 
minimálne 60 mm a odklápaním ramena smerom dozadu, 
2) možnosť plynulého výškového nastavenia držiaka kondenzora s minimálnou 
vzdialenosťou kondenzora od roviny stolíka 130 mm, 
3) mechanický stolík s posunom v osi x minimálne ± 50 mm, v osi y ± 30 mm, 
4) držiak vzoriek pre podložné sklíčka, Petriho misky, polovodičové substráty, 
5) minimálne 5-polohový držiak objektívov, manuálny pohon s koaxiálnym 
hrubým/jemným zaostrovaním - zdvih zaostrenia aspoň 10 mm s nastaviteľným 
dorazom zaostrenia, 
6) binokulárny tubus, 
7) 2 ks okulár 10× s dioprickou koreciou, zorné pole 22 mm alebo analogický 
8) 1 ks objektív 10× s numerickou apertúrou minimálne 0.25 a pracovnou 
vzdialenosťou minimálne 7.0 mm alebo analogický, 
9) 1 ks objektív 20× s numerickou apertúrou minimálne 0.40 a pracovnou 
vzdialenosťou minimálne 3.9 mm alebo analogický, 
10) halogénové (min. 100W) alebo LED osvetlenie pre odrazené svetlo v svetlom 
poli s plynulou reguláciou intenzity, napájacia jednotka 240V AC,  
11) obal na ochranu proti prachu. 
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4. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 17 120,63 EUR bez DPH 

 
5. Podmienky účasti: 

5.1. 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. 
 
Uchádzač zapísaný v zozname vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov tak len uvedie túto informáciu vo svojej cenovej 
ponuky bez potreby predkladania dokladov.  
 
6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritérium na vyhodnotenie predložených 
ponúk: 

 cena za predmet zákazky celkom s DPH. 
 

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

 
7. Miesto a termín na predloženie ponúk: 

 
do 19.11.2020 do 10:00hod na e-mailovú adresu daniel.hasko@ilc.sk.  
Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania 
v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa. 
 

8. 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 sa bude dodávateľovi uhradzovať na základe predložených faktúr 
so 14-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia obstarávateľovi. Platba 
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prebieha cez štátnu pokladnicu. 
 

9. Miesto a termín dodania: 
Miesto dodania: 
Medzinárodné laserové centrum 
Ilkovičova 3 
841 04 Bratislava IV. 
 
Termín dodania: 
do 32 kalendárnych 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. 


