
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 

 
 
 
Váš list značky / zo dňa             Naša značka               Vybavuje / tel.    Košice    
       Drotárová/055 234 2331              6. 8. 2019 

 
 
Vec :  
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predpokladanú hodnotu zákazky   
 
      Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto  vyzýva 
na predloženie cenovej ponuky na: 
 
1.) Názov predmetu zákazky:  „Zdroj IČ žiarenia pre FT IR Nicolet 6700“ 

 
2.)    Opis predmetu zákazky: Zdroj infračerveného žiarenia je potrebný pre priamu funkciu 

prístroja, je to generátor žiarenia pre všetky meracie techniky na prístroji Thremo Nicolet 6700 s 
germániovým deličom paprskov zo zdroja. Náhradný diel na výmenu špeciálneho duálneho 
zdroja Ever-Glo (9600-50 cm-1), Thungsten-Halogen (15800-2800 cm-1), ktorého stabilita je 
elektronicky kontrolovaná. 

 

3.) Kód CPV: 38000000-5 

4.) Spôsob predkladania cenových ponúk: 
 
e-mailom na adresu: maria.drotarova@upjs.sk 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk: najneskôr do 12. 8. 2019 do 16:00 hodiny 
 

Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.  
 
6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: N/A 

             
7.) Miesto dodania: Ústav chemických vied PF UPJŠ,  Moyzesova 11, 040 01  Košice 

 
8.) Obsah cenovej ponuky: 

aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky (kópiu dokladu zaslať 
ako prílohu e-mailu s cenovou ponukou) + cena za náhradný diel a cena za dopravné náklady, celková 
cena bez DPH a celková cena s DPH. 

 
9.) Termín zadania zákazky: 13. 8. 2019 

 
10.) Lehota dodania predmetu zákazky: 31. 8. 2019 

 



11.) Uzavretie zmluvy: nie, objednávka 

 
12.) Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšie ponuka podľa: najnižšia cena 
 
13.) Informácia o vyhodnotení ponúk: 

V prípade, že sa na základe poskytnutých informácií potvrdí predpokladaná hodnota zákazky 
zodpovedajúca zákazke s nízkou hodnotou, a na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude 
identifikovaný úspešný uchádzač, verejný obstarávateľ  mu zašle informáciu, že uspel, a zároveň  
úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.  
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a 

informáciu, že neuspeli. 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok 

na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

. 

14.) Spôsob financovania: štátna dotácia  
15.) Pracovník poverený zadávaním zákazky: Maria Drotárová, maria.drotarova@upjs.sk 

 

                                                                                             

 
         

 


