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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: Jozef Chovan 
e-mail: jozef.chovan@ilc.sk 

1. Názov predmetu zákazky 
Dodávka rádiofrekvenčného a mikrovlnného signálneho generátora 
 

2. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka rádiofrekvenčného a mikrovlnného signálneho 
generátora so šírkou pásma 20GHz vrátane dopravy do miesta dodania. 
 
Slovník spoločného obstarávania 
Hlavný slovník:  
31712000-0 – Mikroelektronické stroje a prístroje a mikrosystémy 
 
Podrobný opis predmetu zákazky  

Rádiofrekvenčný a mikrovlnný signálny generátor musí spĺňať nasledovné 
minimálne parametre a funkcionality uvedené v tabuľke: 
 

Parameter Minimálna hodnota 

1) Frekvenčné pásmo preladenia minimálne  od 8MHz do 20GHz 

2) Harmonická čistota výstupného signálu vo 
frekvenčnom pásme minimálne 2 GHz < f ≤ 20 
GHz pri výstupnom výkone  minimálne P = 10 
dBm  

<-35 dBc 

3) SSB (Singel-Sideband) fázový šum pri 
frekvencii 10GHz, výstupnom výkone 
minimálne +6dBm, šírke pásma merania 1Hz, 
offset frekvencii 10kHz 

< -105 dBc 

4) Minimálny rozsah výstupného výkonu pri 
frekvencii výstupného signálu  10GHz 

od -120dBm do +20dBm 

5) Možnosť multifunkčnej analógovej modulácii 
výstupného signálu 

Požadovaná 
funkcionalita 

6) Referenčný výstup a vstup  Požadovaná 
funkcionalita 

7) Možnosť automatizovaného ovládania cez GPIB 
zbernicu 

Požadovaná 
funkcionalita 
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3. Predpokladaná hodnota zákazky:  

 
39 486,16 EUR bez DPH 

 
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 dve kritéria na vyhodnotenie 
predložených ponúk: 
 

1) cena za predmet zákazky celkom s DPH ............................ váha 60 bodov.  
 

60 bodov získa ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za zrealizovanie 
predmetu zákazky. Ostatní uchádzači získajú menej bodov a to podľa percentuálneho 
podielu najnižšej ponúknutej ceny a ceny ponúknutej príslušným uchádzačom.  
 
2) parameter z opisu predmetu zákazky č. 2: Harmonická čistota výstupného 

signálu vo frekvenčnom pásme minimálne 2 GHz < f ≤ 20 GHz pri výstupnom 
výkone  minimálne P = 10 dBm“ v jednotkách dBc................................... váha 40 
bodov.  

 
40 bodov získa ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu zápornú hodnotu tohto 
parametra. Ostatní uchádzači získajú menej bodov a to podľa percentuálneho podielu 
ponúknutého parametra príslušným uchádzačom a parametrom uchádzača, ktorý 
ponúkol najvyššiu zápornú hodnotu. 
 
Súčasťou cenovej ponuky musí byť návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie 
ponúk.  
 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý získa najvyšší počet bodov zo súčtu bodov 
z týchto dvoch hodnotiacich kritérií zaokrúhlených na dve desatinné miesta. 
 

6. Miesto a termín na predloženie ponúk: 
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do 15.10. 2020 do 15.00hod na e-mailové adresy ilc@ilc.sk a jozef.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 sa bude dodávateľovi uhradzovať na základe predložených faktúr 
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 8 týždňov od zadania objednávky. 
 
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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