
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied  

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava  

 

Výzva na predloženie CP 

 

Zn. Kryostat                                  vybavuje: Magdaléna Drobná                         V Bratislave, dňa 27.1. 2021                                            

                                                      tel.: 02 3229 6025 

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie  

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  

Kryostat s mikrotómom 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.  

               Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).  

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky a čestného 

vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

               Ak predložené ponuky presiahnu výšku 25 000 Eur (s DPH), budú pre verejného obstarávateľa 

neprijateľné. Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu, Vaša ponuka bude zároveň 

slúžiť pre účely výberového konania.  

               Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu magdalena.drobna@savba.sk formou 

prílohy s hlavičkou spoločnosti do 10 kalendárnych dní od zverejnenia výzvy t.j. do 10.2.2021.  

               V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej min. do 31.6.2021 

podľa špecifikácie uvedenej v prílohe. Lehota fakturácie a dodania tovaru 6 týždňov.  

              Súbežne sme oslovili na predloženie ponuky i ďalšie subjekty. Na základe porovnania výhodnosti 

obdŕžaných ponúk bude vybraná najvýhodnejšia ponuka a úspešnému uchádzačovi bude zaslaná záväzná 

objednávka na realizáciu diela.  

Ponuky sú pre uchádzačov záväzné, ale obstarávateľa nezaväzujú na ich prijatie. 

               

              Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 

obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.  

 

S pozdravom                                      RNDr. Magdaléna Drobná, PhD. 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky 

 



Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied  

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava  

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

 

“Kryostat s mikrotómom” 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Centrum experimentálnej medicíny SAV 

IČO: 00598453  

tel.: 02 3229 6025/ 0907 257 065  

e-mail: magdalena.drobna@savba.sk 

2. Predmet zákazky:  

                    Objednávka na predmet zákazky: „Kryostat s mikrotómom“ 

3. Podrobný popis predmetu zákazky:  

Komponenty kryostatu s mikrotómom - riadené kontrólnym počítačovým systémom. Zarianenie - 

vybavené obrazovku na zobrazovanie informácií. Súčasťou kryostatu je rotačný mikrotóm. 

Dezinfekcia komory je zabezpečená ultrafialovým dezinfekčným systémom a odmrazovanie 

komory horúcim plynom.  

Technické parametre:  

Chladenie komory: od 0°C po -35°C,  

Odmrazovanie komory: manuálne a automaticky,  

Rýchlozmrazovací pult:  

-počet zmrazovacích staníc: 8 

-spustenie a zrušenie odmrazovania : manuálne 

Mikrotóm:  

-maximálna veľkosť vzorky: 55 x 55 mm 

-hrubý posun: pomaly max. 600µm/s, rýchlo min. 900 µm/s  

-rozsah hrúbky rezu: 1-100µm 

-horizontálny posun vzorky: 25mm+3mm 

-vertikálny zdvih vzorky: 59mm±1mm 

-orientácia vzorky na osi x,y: ±8° 

Ultrafialová dezinfekcia:  

-spustenie a zrušenie dezinfekcie: manuálne,  

Vrátane dvojročnej záruky, dopravy s vynesením na 1. poschodie, inštalácie a zaškolenia. 

 

mailto:magdalena.drobna@savba.sk


4. Miesto dodania: Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV, Sienkiewiczova 1, 

Bratislava 813 71 

 

5. Lehota dodania cenovej ponuky: do 10 kalendárnych dní od zverejnenia výzvy tj. do 10.2.2021.  

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu magdalena.drobna@savba.sk 

formou prílohy s hlavičkou spoločnosti. 

 

6. Platnosť cenovej ponuky: min. do 31.6.2021 

7. Lehota dodania od zaslania objednávky (v dňoch, týždňoch): 6 týždňov 

8. Jazyk ponuky: slovenský 

9. Obsah ponuky:  

           Oprávnenie na podnikanie  

           Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní  

           Cenová ponuka (Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky)  

       Oprávnenie na podnikanie (Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný 

predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo 

živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné oprávnenie, vydané 

podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii - postačuje internetový výpis v čase podávania 

cenovej ponuky).  

         Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (Čestné vyhlásenie o tom, že 

nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. § 32 ods. 1 

písm. f)  

       Cenová ponuka (Ponúkaná cena na „Kryostat s mikrotómom“. Ak je uchádzač platiteľom 

dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu vyjadrenú v eurách v 

ponuke uvedie v zložení:  

              o navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH  

o výška DPH v EUR  

o navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.  

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. 

Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

 

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z 

rozpočtu Verejného obstarávateľa - projekt PP-COVID-20-0043 


