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Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie podprahovej zákazky)
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov:
Zastúpený:
IČO:
Adresa:

Ústav materiálového výskumu SAV
RNDr. Peter Ševc, PhD., riaditeľ organizácie
00166804
Watsonova 47, 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Ing. Radovan Bureš, CSc.
Telefón :
055/7922415
Elektronická pošta: rbures@imr.saske.sk

2. Predmet zákazky
Zákazka na dodanie tovaru.

3. Názov predmetu zákazky
Vybavenie elektrofyzikálneho laboratória

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE

ÁNO

5. Opis predmetu zákazky
Teraohmmeter
zariadenie na rutinné meranie elektrického odporu jednosmerným napätím, rozsah merania
minimálne 10E3~15E14 ohm, meranie napätia 10V~1400V, rýchlosť merania nastaviteľná od 2~9
odčítaní za sekundu, meranie teploty a vlhkosti, rozhranie IEEE, kalibračný box, min. 20
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kontrolných odporov, presnosť minimálne 0,5 %, teplotný koeficient 0,003%, bezpečnostná
prúdová ochrana 3mA.
Wattmeter
zariadenie na rutinné meranie strát vo feromagnetických materiáloch; dynamický rozsah meraní
minimálne 3~230V, prúd v rozsahu 25mA~10A, presnosť merania minimálne 0.5%, frekvenčný
rozsah DC~10MHz, schopnosť generovať napätie a prúd DC~200kHz s výkonom 200VA, meranie
obsahu harmonických zložiek min. do 85 harmonických zložiek, USB a ETHERNET interface
vyhodnocovacia jednotka zo záznamom dát a odrušovacia jednotka.
6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
57 500,00 EUR
z toho:

Teraohmmeter
Wattmeter

21 666,67 EUR
35 833,33 EUR

7. Miesto dodania predmetu zákazky
Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice.

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38341300-0

9. Možnosť predloženia variantných riešení
NIE

ÁNO

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Predpokladané ukončenie dodávky:
• do troch mesiacov odo dňa podpisu zmluvy

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ, operačný program Výskum a vývoj,
Európsky fond regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu SR.
Názov projektu: Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných
materiálov
pre
elektrotechniku .
Kód ITMS: 26220220105
Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná bezhotovostným platobným prevodom po dodaní tovaru na
základe vystavenej faktúry s dodacím listom so splatnosťou min. 90 dní od jej doručenia.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

12. Podmienky účasti záujemcov
Predloženie platného dokladu o oprávnení dodávať tovar alebo predloženie potvrdenia o zapísaní do
zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie v origináli alebo overenej kópii.
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13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 16.3.2011 do 14,00 hod.
Úhrada za súťažné podklady:
NIE
ÁNO

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 28.3.2011, čas: 12,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice – sekretariát.

15. Otváranie obálok s ponukami
Dátum:
28.3.2011, čas: 15,00 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami: Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47,
040 01 Košice,
Miestnosť: zasadačka, 1. poschodie.

16. Kritériá na hodnotenie ponúk
1. Najnižšia cena predmetu zákazky

17. Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.7.2011

18. Ďalšie informácie :
Súťažné podklady budú záujemcom poskytnuté na základe písomnej žiadosti (pripúšťa sa aj
elektronická forma žiadosti) doručenej na adresu verejného obstarávateľa. Súťažné podklady budú
poskytnuté osobne - po predchádzajúcom telefonickom dohovore v pracovných dňoch od 8.00 hod.
do 15.00 hod., alebo budú zaslané poštou.
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a následnom uzavretí
zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o
neúspešnosti ich ponúk.
S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá po overení dokumentácie z verejného obstarávania
Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne
fondy EÚ.

Zverejnené na internetovej stránke Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice:
http://www.imr.saske.sk
v období: 11.3.2011– 28.3.2011
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Košice 11.3.2011

RNDr. Peter Ševc, PhD.
riaditeľ ústavu

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Meno odborne spôsobilej osoby: Ing. Eva Lojdová
Registračné číslo OSO: VO118-155-2001
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