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Slovenská technická univerzita v Bratislave 
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE 

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
 

 

 

 

 

Súťažné podklady 

pre vypracovanie ponuky na dodávku tovaru 

TG analyzátor 
 

 

 

Za súlad súťažných podkladov s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zodpovedá: 

 

 

 

 

V Bratislave 11.9.2006    Doc. Ing. Ľudovit Jelemenský, PhD. 

 

 

 

V Bratislave 11.9.2006     Alžbeta Košťanová 
        Odborne spôsobilá osoba 
        pre verejné obstarávnie 
 

 

 

 

 

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc 

Dekan FCHPT 
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1. Identifikácia obstarávateľa: 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 

Ústav chemického a environmetálneho inžinierstva 

Radlinského 9 

812 37 Bratislava 

IČO: 00397 687 

Tel., Fax: 592325250 

e-mail: ludovit.jelemensky@stuba.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

 

Predmetom zákazky je dodávka 1ks TG analyzátora. 

Klasifikácia produkcie: 33.20.53 

 

Vzhľadom na predpokladanú cenu predmetu obstarávania sa výber dodávateľa prístroja 

uskutoční použitím podprahovej zákazky podľa §4 ods. 4 písm. a §99 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Dodacia lehota: do 12 týždňov od podpísania zmluvy 

Zdroje financovania: grand MŠ SR, VEGA, APVV, FP6 EÚ  

 

3. Technická špecifikácia predmetu zákazky (minimálna požiadavka): 

 

Teplotný rozsah pre TG – teplota okolia až 1600°C 

Rýchlosť ohrevu – 0.01 až 50°C/min 

Teplotný režim: ohrev, chladenie a izotermický režim 

     možnosť merania teploty aj vo vzorke 

Váhy – merací rozsah  ±1 gram 

             rozlíšenie: minimálne 0.3µg 

Zmiešavanie plynov s automatickým systémom prepínania - nosného a doplnkového 

v rôznych pomeroch.  

Umožniť termický rozklad v inertnej atmosfére ako aj v reaktívnej atmosfére. 

Možnosť prepojenia na GC/MS a rozšírenia na TG-DTA a TG-DSC. 
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Ďalšie požiadavky: 

Inštalácia prístroja a zaškolenie obsluhy prístroja. 

Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu v rámci Slovenska, vhodné je špecifikovať 

servisné podmienky. 

Žiadame uviesť cenu vrátane dopravy, inštalácie zariadenia a zaškolenia obsluhy. 

 

4. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

Uchádzač predloží v zmysle §99 ods. 1 písm. b) vyššie citovaného zákona nasledovné 

doklady: 

1. doklad o oprávnené podnikať – úradné overená kópia živnostenského listu alebo 

výpisu z obchodného registra nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. 

2. prospekty resp. obchodné materiály obsahujúce podrobný popis technických 

parametrov ponúkaného prístroja. 

 

5. Súťažné podmienky obstarávateľa: 

1. Cenovú ponuku vypracuje uchádzač v slovenskom alebo českom jazyku. 

2. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 

3. Nemôžu sa predkladať variantné riešenia. 

4. Ponuka musí byť doručená na adresu obstarávateľa v zalepenej obálke so spiatočnou 

adresou s označením „Súťaž –TGA-Neotvárať“. 

5. Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponuky. 

6. Obstarávateľ pri hodnotení vylúči ponuky, ktoré nebudú spĺňať minimálne 

požadované technické parametre uvedené v časti 3. týchto súťažných podmienok. 

7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, 

že všetky ponúknuté ceny preskočia výšku finančného limitu umožňujúceho použiť 

túto metódu zadávania zákazky. 

 

6. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 

 

Cena   30 bodov 
Technické parametre 50 bodov 
Servisné podmienky 20 bodov 
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Navrhnutá cena predmetu obstarávania 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 bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH v Sk. Ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH, uvedie v ponuke túto skutočnosť. 

 

7. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, platobné podmienky: 

 

Výsledok súťaže bude kúpna zmluva. Návrh zmluvy, podpísaný štatutánym zástupcom 

uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v záväzkových vzťahoch, musí byť vypracovaný 

v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákoníka. 

Finančná úhrada za predmet obstarávania sa uskutoční nasledovne : 50% ceny po podpise 

kúpnej zmluvy a 50% po podpise predávacieho protokolu. 

 

8. Termíny súťaže 

 

Zaslanie výzvy vybraným uchádzačom: 
1. Ostatní záujemcovia získajú súťažné podklady na základe písomnej žiadosti poštou 

alebo osobne na adrese obstararávateľa (kontaktná osoba Ing. Juma Hydary, PhD.), 
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT, STU, Radlinského 9, 
812 37 Bratislava v pracovných dňoch od 9,00 do 14,00 hod. 

2. Písomné žiadosti (e-mailom – juma.hydary@stuba.sk) o vysvetlenie súťažných 
podkladov je možné uplatniť na adrese obstarávateľa najneskôr do 
20.septembra.2006. 

3. Lehota na predkladanie ponúk: do 28. septembra 2006, 12.00 hod. Uchádzači doručia 
ponuky poštou na adresu obstarávateľa alebo osobne do podateľne, Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie, Radlinského 9., prízemie, č.d. P95, v pracovných dňoch 
v čase od 10,00 do 17,00 hod. Ponuka musí byť v zalepenej obálke so spiatočnou 
adresou s označením „Súťaž –TGA-Neotvárať“. 

4. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 6. októbra 2006 o 11.00 hodine v zasadačke 
Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT, STU, 3. poschodie 
blok D. 

5. Lehota viazanosti ponúk je do 23. októbra 2006. 
6. Záznam z otvárania obálok bude uchádzačom zaslaný do 5. októbra 2006. 

 

Kontaktná osoba obstarávateľa: 

Ing. Juma Hydary, PhD. 

e-mailom – juma.hydary@stuba.sk 

tel.č. +421 2  59325252, mobil: +421 905 794 876 


