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Výzva na predloženie ponuky na dodávku, montáž a zaškolenie obsluhy pre 
Laboratórium na testovanie stavebných materiálov pre HERAT UNIVERZITU 
v Afganistane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za súlad súťažných podkladov s príslušnými ustanoveniami zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zodpovedá: Košťanová Alžbeta - odborne spôsobilá osoba pre VO 
Obstarávanie sa realizuje v zmysle § 58 odst.l  bod „d“ hore uvedeného zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing.Mohamad Juma – zodpovedný riešiteľ projektu 
 
 
 
 
Výzva je verejne prístupná na internetovej  stránke www.stuba.sk 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 25.5.2006 



 
I. Identifikácia obstarávateľa: 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
Radlinského 9 
912 37 Bratislava 
IČO: 00397 687        IČ : SK2020845255 
DIČ: 2020845255 
Tel.:0905 794876, 0918 674230 
 
II. Predmet zákazky: 
 
Predmetom zákazky je dodávka laboratória na testovanie stavebných materiálov pre Herat 
Univerzitu v Afganistane  a dodávka  s inštaláciou a zaškolením obsluhy na mieste určenia. 
Dodacia lehota: 8 týždňov od podpísania zmluvy 
Termín inštalácie, zaškolenie obsluhy :čím skôr 
Zdroje financovania: ODA – program 05T-ŠR –MZV-SR 
 
III. Technická špecifikácia predmetu zákazky:  
 
tvorí prílohu tejto výzvy /lebo ekvivalentná/ 
 
IV. Podmienky účasti: 
 
Uchádzač predloží v zmysle § 26 citovaného zákona o verejnom obstarávaní doklady: 
 
a/ výpis s registra trestov –štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu, 
b/ potvrdenie, že nie je firma v konkurze, v likvidácii a ani nebol voči nej zamietnutý návrh na 
    vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku/ potvrdením príslušného súdu/ 
c/potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej , že nemá nedoplatky poistného na zdravotné,  
   sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
d/potvrdením daňového úradu, že nemá daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
   rozhodnutia 
e/ doklad o oprávnení podnikať - úradne overená kópia výpisu z obchodného registra  
   doklady v bodoch a/ - e/ nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. 
f/ potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že dodávateľ neporušil v predchádzajúcich 
   piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisov 
 -  prípadne podľa predpisov v krajine sídla uchádzača. 
Potvrdenie  banky, kde je vedený účet o schopnosti plniť si finančné záväzky. 
Zoznam dodávok podobného charakteru za posledné 3 roky.  
Vyhlásenie o zhode výrobkov. 
 
V. Súťažné podmienky: 
 

1. Ponuku vypracuje uchádzač v slovenskom  /resp. českom jazyku/  špecifikácia 
v anglickom jazyku 

2. Ponuku doručiť na adresu obstarávateľa v zalepenej obálke so spiatočnou adresou 
a označením „ Súťaž- HERAT- Neotvárať“, alebo osobne do podateľne Fakulty 



chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, prízemie, č.d.P95 
v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 14.00 hod.  

3.  Uchádzač nemá nárok na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponuky. 
4.  Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade prekročenia finančného 
     limitu určeného na zákazku a nesplnenia požiadaviek na obchodné podmienky. 
5. Dodávateľ musí zabezpečiť dodávku tovaru priamo na miesto určenia, nainštalovať 

zariadenie a zaškoliť obsluhu. 
6. Navrhovaná cena predmetu obstarania musí byť spracovaná v zmysle zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych úprav ako cena maximálna. 
Uchádzač uvedie celkovú cenu v EUR -o bez DPH. 

 
VI. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania a platobné podmienky: 
      
 Výsledkom súťaže bude kúpna zmluva. Návrh zmluvy , podpísaný štatutárnym zástupcom, 
alebo osobou oprávnenou konať v záväzkových vzťahoch musí byť vypracovaný v zmysle 
ustanovení Obchodného zákonníka. 
Finančná úhrada sa uskutoční v troch splátkach bankovým prevodom: 
30 % po podpise zmluvy 
50 % po dodaní tovaru k prepravcovi /  vecne preberie zástupca obstarávateľa  
20 % po inštalácii a zaškolení obsluhy 
Záruka : min.18 mesiacov od inštalácie zariadenia 
Doba splatnosti faktúry je 30 dní po doručení faktúry / úhrada cez štátnu pokladňu/ 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: splnenie podmienok účasti, súťažných podmienok, cena. 
 
VII. Termíny súťaže: 
 
Lehota na predloženie ponuky:   do 12.6.2006  
Oznámenie o prijatí ponuky do  : 19.6.2006. 
Požadovaná lehota viazanosti ponuky: 15.7.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : špecifikácia zariadení laboratória HERAT 
 
                                                           
 
                                                                                                   Prof. Ing. Dušan Bakoš, PhD. 
                                                                                                                  dekan fakulty 


