
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Obchodné meno záujemcu 
 
 
 
Váš list značky / zo dňa             Naša značka             Vybavuje / tel. Košice    
                                                                          Trepáčová/1578      17.06.2021 

 
Vec :  
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - zaslanie 
 
      Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 a § 6 
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:  „ Rozšírenie existujúceho programu COMSOLMultiphysics o nový 

modul – Wave Optics 1 užívateľ + 1 rok update “ 
 

2.) Opis predmetu zákazky: Wave Optics slúži k modelovaniu vlnovej optiky- vlnového 

pohltenia lúču svetla. Simulácia šírenia elektromagnetických vĺn v lineárnych médiách. 
Modul pracuje s novou metódou „Beam Envelopes“, ktorú možno použiť napr. v optických 
vláknach, optických senzoroch, pri šírení laserových lúčov alebo pro modelovaní 
nelineárnych optických procesov.  
 

 
3.) Kód CPV:  48000000-8 

 
4.) Spôsob predkladania cenových ponúk: 

 
                       e-mailom na adresu: stanislava.trepacova@upjs.sk 
 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

           
                                 najneskôr do 24.06 do 13:00  hodiny 

 
6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH1:   995 eur 
         
7.) Miesto dodania: CIB – TIP, UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 01 Košice 

 
8.) Obsah cenovej ponuky: 

8.1 Podmienky účasti:  

8.1.1 aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať 
službu v rozsahu predmetu zákazky - kópiu dokladu, 

8.1.2 certifikáty, osvedčenia, ďalšie doklady alebo dokumenty súvisiace s predmetom 
zákazky, katalógy, propagačné materiály, vzorky a pod. 

                                                             
1 Výsledok prieskumu trhu pri stanovovaní PHZ je podkladom pre výpočet PHZ, avšak môže byť 

podkladom aj pre zákazku s nízkou hodnotou, ak sa na základe poskytnutých informácií potvrdí PHZ 
zodpovedajúca zákazke s nízkou hodnotou.  
 



8.1.3 čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (odporúčané) 

 
8.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 

8.2.1. ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy k tejto výzve s uvedením 
jednotkových cien v € bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH 
ako aj s DPH, (v prípade stavebných prác len bez DPH) 

 
9.) Termín zadania zákazky: od 25.06.2021 

 
10.) Lehota dodania predmetu zákazky: do 06.07.2021 

 
11.) Uzavretie zmluvy: nie - objednávka 

 

 
12.) Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšie 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. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie 
zmluvu/zašle 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 (resp.: obhliadkou). 

 

14.) Spôsob financovania: granty 
 
 

15.) Pracovník poverený zadávaním zákazky: Stanislava Trepáčová, 
stanislava.trepacova@upjs.sk, 055 234 1578 
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