PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV
SAV

Názov projektu:
Centrum excelentnosti pre parazitológiu
Kód ITMS:
26220120022
Položka v rozpočte projektu: 1.1.21., 1.1.40.
Názov projektu:
Aplikačné centrum pre ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi
Kód ITMS:
26220220018
Položka v rozpočte projektu: 1.1.1.12.
Názov projektu: INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy
Kód ITMS: 26220120002
Položka v rozpočte projektu: 1.1.1.

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

Parazitologický ústav SAV
doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.
586 951
Hlinkova 3, 040 01 Košice

Kontaktná osoba:
Telefón, fax:
Elektronická pošta:

RNDr. Ingrid Papajová, PhD.
+421 55 63 314 11-13., fax: + 421 55 63 314 14
papaj@saske.sk

2. Predmet zákazky
Zákazka na dodanie tovaru.

3. Názov predmetu zákazky
Laminárne boxy

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE

ÁNO

5. Opis predmetu zákazky
1.1.21. Laminárny box – sterilné prostredie pre izoláciu parazitov a manipuláciu so
vzorkami DNA; box triedy č. II s laminárnym prúdením s mikroprocesorovým riadením;
2x HEPA filtre tr.10; prefilter pod pracovnou plochou; veľkoplošný LCD display
s dotykovým ovládaním; minimálne 2 mikroprocesorom riadené ventilátory; batériový
back-up systém, ktorý umožní zálohovať všetky funkcie v prípade výpadku prúdu; UV
lampa s programovateľným UV svetlom s časovačom 2x36W; 2x elektrická zásuvka,
plynový a vákuový ventil v základnej výbave; predné čelné sklo elektricky sťahovateľné;
možnosť aj bočného presklenia boxu; pracovná plocha z nerezovej ocele; kahan s nožným
ovládaním alebo kahan s IR senzorom; stojan na biohazard; vlastný dekontaminačný
program pri dekontaminácii formaldehydom; hlučnosť menej ako 56 dB; minimálne 2
ročná plná záruka – 3 ks.
1.1.40. Laminárny box - prostredie pre izoláciu parazitov a manipuláciu so vzorkami; box
triedy č. II s laminárnym prúdením s mikroprocesorovým riadením; 2x HEPA filtre tr.10;
prefilter pod pracovnou plochou; veľkoplošný LCD display s dotykovým ovládaním; tri
mikroprocesorom riadené ventilátory; batériový back-up systém, ktorý umožní zálohovať
všetky funkcie v prípade výpadku prúdu; UV svetlo; 1x elektrická zásuvka v základnej
výbave, prípojka na plyn a vodu; predné čelné sklo elektricky sťahovateľné; možnosť aj
bočného presklenia; pracovná plocha z nerezovej ocele; vlastný dekontaminačný program
pri dekontaminácii formaldehydom; hlučnosť menej ako 56 dB; minimálne 2 ročná plná
záruka – 1 ks.
1.1.1.12. Laminárny box - sterilné prostredie pre izoláciu parazitov a manipuláciu so
vzorkami, vertikálne laminárne prúdenie bez cirkulácie vzduchu; H14 HEPA filter;
prefilter 85 % ASHRAE; pracovná plocha z nerezovej ocele; alfanumerický LCD display;
UV svetlo s časovačom; biele svetlo; vnútorné rozmery: šírka - od 1 250 do 1 300 mm,
výška - od 650 do 750 mm, hĺbka - od 650 do 700 mm; hmotnosť; prípojka na vodu – 1
ks.
1.1.1.
Laminárny box – zariadenie na bezpečnú prácu s infekčným materiálom, slúži
na ochranu experimentátora aj k ochrane kontaminácie vzoriek. Minimálne požiadavky:
box triedy č. II s laminárnym prúdením s mikroprocesorovým riadením; 2x HEPA filtre
tr.10; prefilter pod pracovnou plochou; veľkoplošný LCD display s dotykovým riadením;
minimálne 2 mikroprocesorom riadené ventilátory na kvalitnejšiu a rýchlejšiu výmenu
vzduchu, batériový back-up systém zálohujúci všetky funkcie v prípade výpadku prúdu;
1x elektrická zásuvka; predné čelné sklo elektricky sťahovateľné; možnosť aj bočného
presklenia; pracovná plocha z nerezovej ocele; vlastný dekontaminačný program pri
dekontaminácii formaldehydom; vnútorné rozmery – minimálne: šírka – 1 800 mm, výška
650 mm, hĺbka 560 mm; hlučnosť menej ako 60 dB; minimálne 2 ročná plná záruka – 1ks.
V prípade, že sa v požiadavkách na tovar špecifikovaný v tejto časti výzvy nachádza
odvolanie na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby platí: alebo ekvivalentný.
6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
celkom: 58 766,46 €
jednotkové ceny: 1.1.21. Laminárny box - Cena: 15 010,2901 EUR s DPH/ks – 3 ks.
1.1.40. Laminárny box - Cena: 9 875,19 EUR s DPH/ks – 1 ks.
1.1.1.12. Laminárny box - Cena: 3 000 EUR s DPH/ks – 1 ks.
1.1.1. Laminárny box - Cena: 12 613,69 EUR s DPH/ks – 1 ks.

7. Miesto dodania predmetu zákazky
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42520000-7 Ventilačné zariadenia

9. Možnosť predloženia variantných riešení
NIE

ÁNO

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Predpokladané ukončenie dodávky: do 5 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 a zo štátneho rozpočtu.
Názov projektu:
Centrum excelentnosti pre parazitológiu
Kód ITMS:
26220120022
Názov projektu:
Kód ITMS:

Aplikačné centrum pre ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi
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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
vystavenia.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie predmetu zákazky.

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.
13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 08.03.2011 do 14.00 hod.
Úhrada za súťažné podklady:
ÁNO
NIE

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 18.03.2011 čas: 10.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.

15. Otváranie obálok s ponukami
Dátum: 18.03.2011, čas: 10.30 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami: Parazitologický ústav SAV, Malá zasadačka, Hlinkova
3, 040 01 Košice (prízemie).

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

17. Lehota viazanosti ponúk:
Do 30. 6. 2011.

18. Ďalšie informácie:
Súťažné podklady budú záujemcom na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu
verejného obstarávateľa poskytnuté osobne - po predchádzajúcom telefonickom dohovore
v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod., alebo 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 MŠ, V,V a Š SR pre štrukturálne fondy EÚ.
Zverejnené na internetovej stránke Parazitologického ústavu SAV, Košice:
http://www.saske.sk/pau/vyzvy.html
v období: 02.03.2011 – 18.03.2011
Košice, 02.03.2011
doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.
riaditeľ ústavu

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

