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Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadania zákazky s nízkou hodnotou  

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Medzinárodné laserové centrum 
Sídlo: Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika 
IČO: 31780296 
Telefón: 02/65421575 
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Chovan, PhD. 
e-mail: chovan@ilc.sk 

2. Názov predmetu zákazky 
"Odstránenie havarijného stavu nepretržitej dodávky plynov, chladiacej vody 
a upraveného vzduchu " 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre odstránenie havarijného 
stavu nepretržitej dodávky plynov (horľavých, výbušných), chladiacej vody 
a upraveného vzduchu pre „Laboratórium Mikro a Nano Štruktúr" a dodanie 
tovaru nevyhnutného na splnenie predmetu zákazky 
 
Slovník spoločného obstarávania 
Hlavný slovník:  
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce, 
42512000-8 Klimatizačné zariadenia, 
42122440-6 Rotačné čerpadlá, 
42514310-8 Vzduchové filtre, 
44162200-5 Rozvádzacie potrubia. 
 
Podrobný opis predmetu zákazky  

1. Obnova vodného okruhu s úpravou vody pre chladenie technologických 

zariadení  zabezpečujúcich prípravu materiálov  zabezpečujúcich úspešné 

plnenie riešených výskumných projektov. 

1.1. Vodný chladiaci okruh z plasthlíniku vrátane izolácie pre chladiacu vodu 

minimálne v priereze 1´´ s komplet tvarovkami ventilmi,  podľa dispozície 

v laboratóriu. Predpokladaná vzdialenosť potrubia 50m 

1.2. Vodný okruh pre demineralizovanú vodu vrátane izolácie pre pitnú vodu 

(PE) minimálne v priereze 1´´ s komplet tvarovkami ventilmi , podľa 

dispozície v laboratóriu. Predpokladaná dĺžka potrubia 50m. 

1.3. Minimálne 5ks vodovodných redukčných tlakových ventilov v rozsahu 1-

3 bar 

1.4. Kombinované merače tlaku minimálne v rozsahu 1-5bar a teploty v 

rozsahu 0-60°C na odberných miestach minimálne v počte 5ks.  

1.5. Horizontálne odstredivé 3 fázové (3*380V, 50Hz, IP 55) čerpadlo 
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s  plynulou reguláciou otáčok s frekvenčným meničom s parametrami pri 

otáčkach 3 480 ot/min, Prietok: min. 5,5 m3/h, dopravná výška 

minimálne 65m, alebo ekvivalent 

1.6. Montáž elektrického prívodu k čerpadlu 3x380V/16A, so zásuvkou na 

stenu cca. 30m vzdialený od rozvádzača s montážou do podhľadu  

1.7. Dodávka a inštalácia klimatizačného zariadenia (vonkajšia a kazetová 

vnútorná jednotka) s technológiou tepelným čerpadlom s výkonom 

chladenia minimálne 5,5 kW a súčasne výkonom kúrenia do 6,3 kW, 

alebo ekvivalent. 

2. Obnova rozvodu plynov na zabezpečenie bezpečnej prevádzky laboratória. Napojenie 

technologických zariadení na rozvody plynov Formingas a N2, pre triedu čistoty min. 

5.0 v nerezovom prevedení s orbitálnym zváraním podľa dispozície v laboratóriu. 

Predpokladaná spotreba materiálu:  
2.1. maximálne 40m nerezová trubka AISI316L Ra=0,2, ¼´´  
2.2. maximálne 30m nerezová trubka AISI316L Ra=0,2, ½´´ 
2.3. maximálne 13m nerezová trubka AISI304, 44,5x1,5mm 
2.4. spojovací nerezový materiál komplet podľa dispozície 
2.5. odhadovaný počet montážnych prác 200 hodín 

 

3. Obnova zariadenia na úpravu vzduchu v laboratóriu triedy čistoty podľa ISO 14644-1 

Class 5). 
3.1. Filtračné vložky VVE 915*610*90 H13, 35 ks. 
3.2. Inštalácia 35 ks filtračných vložiek do tlakových stropoch priestorov laboratória 

(čisté priestory triedy podľa ISO 14644-1 Class 5) 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky: 23 335 EUR bez DPH 
 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritérium na vyhodnotenie predložených 
ponúk: 

 cena za predmet zákazky celkom bez DPH. 
 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za zrealizovanie 
predmetu zákazky. 
 

6. Miesto a termín na predloženie ponúk: 
 
do 26.04.2016 do 14:00hod na e-mailové adresy ilc@ilc.sk a chovan@ilc.sk.  
Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania 
v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa. 
 

7. Ďalšie informácie: 
Cena predmetu zákazky  musí byť uvedená v eurách v členení: 
cena bez DPH  v € 
sadzba DPH  v % 
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výška DPH  v € 
cena s DPH  v €. 
 
Financovanie a fakturácia: 
Obstarávateľ neposkytne preddavok. 
Dohodnutá cena bez DPH sa bude dodávateľovi uhradzovať na základe 
predložených faktúr so 14-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia 
obstarávateľovi. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu. 
 

8. Miesto a termín dodania: 
Miesto dodania: 
Medzinárodné laserové centrum 
Ilkovičova 3 
841 04 Bratislava IV. 
 
Termín dodania: 
do 21 dní od zadania objednávky 
 
V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické 
špecifikácie odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 
obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie. 

Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre 
výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok z posúdenia týchto 
informácií nebude zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie cenové ponuky 
verejnému obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 42 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre verejného obstarávateľa a nezakladá pre 
poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na vystavenie objednávky alebo 
uzatvorenie zmluvy na uvedený predmet zákazky. 
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