
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váš list značky / zo dňa             Naša značka               Vybavuje / tel.   Košice    
           Žežulová/055 234 2136       23.4. 2019 

 
Vec :  
Výzva na predkladanie cenovej ponuky na predpokladanú hodnotu zákazky - zaslanie 
 

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: „Rádioizotopové etalóny pre ÚFV“ 

 
2.) Opis predmetu zákazky: Rádioaktívne etalóny typ EG1, emitujúce gama žiarenie  4 kusy, 

súčasťou zákazky sú náklady spojené s dopravou tovaru na miesto určenia. 
Predmetom zákazky je dodanie etalónov gama žiarenia na meranie laboratórnych úloh z jadrovej 

fyziky, aktivita etalónov v intervale 1-50kBq. Etalóny majú mať certifikáty  s uvedením technických 

parametrov a tiež hodnotou aktivity k referenčnému dátumu. 

 
1. 22Na typ EG 1 –  1 ks 
2. 54Mn typ EG 1 -  1 ks 
3. 65Zn typ EG 1 -   1 ks 
4. 133Ba typ EG 1 – 1 ks 

 
 

3.) Kód CPV: 09344000-2  

 
4.) Spôsob predkladania cenových ponúk: 

 
e-mailom na adresu:  hana.zezulova@upjs.sk  
 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
 
najneskôr do 30. 04. 2019 do 16.00 hod. 

 
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 

 
6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: N/A – ide o prieskum na stanovenie PHZ 

 
7.)   Miesto dodania:  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied, Park 
Angelinum 9, 041 54 Košice 

 
8.)  Obsah cenovej ponuky: 

8.1 Podmienky účasti:  

mailto:hana.zezulova@upjs.sk


8.1.1 aktuálny doklad o dodávaní tovaru v rozsahu predmetu zákazky - kópiu dokladu, 
 

8.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 
8.2.1.  ocenený zoznam položiek z bodu 2) tejto výzvy s uvedením jednotkových cien v € bez 

DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH, 
. 

 
9.)  Termín zadania zákazky: 1 týždeň od vyhodnotenia cenových ponúk   

 

 
10.) Lehota dodania predmetu zákazky: 1 mesiac od zadania zákazky 

 
11.) Uzavretie zmluvy: nie/ vystavenie objednávky  

 
12.) Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka podľa: 

najnižšej ceny. 
 
13.) Informácia o vyhodnotení ponúk: 

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

neuspel. 

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: Mgr. Hana Žežulová,  

055 / 234 2136, hana.zezulova@upjs.sk  
(osoba poverená zadávaním zákazky, kontaktné údaje) 

 

 

 

..................................................... 
podpis predkladateľa  

(alebo ním povereného zástupcu) 
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