VÝZVA
na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
Adresa sídla/miesta podnikania: Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
IČO: 00397687
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 d) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoVO)
Kontaktná osoba: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.
tel. č.: +421 918 674 325
e-mail: alexander.kaszonyi@stuba.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.stuba.sk/

Názov zákazky:
„Autosampler AS1020E“
Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

CPV požadovaného tovaru:
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje (s výnimkou skiel)
51430000-5 Inštalácia laboratórnych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 29. 631,- EUR
Opis predmetu zákazky: viď príloha č.1
Automatický dávkovač vzoriek (Autosampler AS-1020E) použiteľný pre systém PY-GCMS
skladajúceho sa z pyrolyzéra: EGA/PY-3030D spojeného s prístrojom Shimadzu MS – GC - 2010 ultra
a plne riadený pomocou softvéru GCMSSolution bez ďalšieho driveru vrátane inštalácie.
(Autosampler AS-1020E je príslušenstvom k existujúcemu systému PY-GCMS Shimadzu
obstarávateľa)
Spôsob určenia ceny
1.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
1.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť
počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej
dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách
s presnosťou na dve desatinné miesta.
1.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
1.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som
platcom DPH“.

Výsledok verejného obstarávania
písomná objednávka

Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky
Požadujeme dodanie tovaru do 30 dní od doručenia písomnej objednávky víťaznému uchádzačovi
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Predmet financovania zákazky: Integrovaný regionálny operačný program.
Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku stanovenej PHZ,
t. j. sumu 29.631,- EUR bez DPH.

Podmienky účasti
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia
1.5. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
– musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
1.6. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad
pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou legislatívou
a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH pri splnení všetkých technických
a kvalitatívnych požiadaviek.
1.7.
1.8.

Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií uvedený v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu.
Príloha č.3

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet
zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží
druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.

Lehota na predkladanie ponúk
13. 6. 2021 do 24:00 hod.

Miesto a spôsob predloženia ponúk
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
1.9.

Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuka je potrebné doručiť na emailovú adresu: tatiana.tarova@stuba.sk
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Autosampler AS1020E“
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 2 a Príloha č. 3, obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp.
osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na
predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

1.10. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing. Tatiana Tarová
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „Autosampler AS1020E“
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky/uchádzač (názov, sídlo, adresa).
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 2 a Príloha č. 3, obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp.
osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie
uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

Obsah ponuky uchádzača
1.11. Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
- vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií – Príloha č.2 a cenovú tabuľku s nacenenými položkami
- Príloha č.3

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v
ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Ďalšie informácie
Osoba určená pre styk so záujemcom a uchádzačom: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD., 0918 674 325

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
4. 6. 2021
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3 - Cenová tabuľka s položkami

Schválil: 3.6.2021

prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.

