PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

Názov projektu:
Centrum excelentnosti pre parazitológiu
Kód ITMS:
26220120022
Položka v rozpočte projektu: 1.1.48.

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
1.1.48. Termovízna kamera

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE

ÁNO

5. Opis predmetu zákazky
Vysokocitlivá termovízna kamera s farebným displejom a IČ rozlíšením minimálne 320 x 240
pixlov
Minimálne technické parametre:
Teplotná citlivosť min. 50 mK
Spektrálny rozsah 7,5–13 mikro m
Rozsah meraných teplôt max. -20°C až +150°C
Presnosť ± 2°C
Otočný a dotykový displej
Hmotnosť pod 1 kg

Zabudovaná digitálna kamera (rozlíšenie nad 3 Mpix)
Výstup termogramov vo forme jpg
Výstup na pamäťovú kartu
Obraz v obraze
Min. 50 sekundový zvukový záznam
Doplňujúca optika – širokouhlý a teleobjektív
Meradlo vzdialenosti v základnom príslušenstve
Softvér na spájanie termogramov
Profesionálny softvér na analýzu termogramov a tvorbu správ s lokalizáciou do slovenčiny
alebo češtiny
Súčasť dodávky zariadenia: kalibrácia zakúpenej kamery po dobu 12 mesiacov, školenie resp.
kurz termografie, asistencia pri prvých meraniach a pomoc pri spracovaní termogramov,
zabezpečenie možnosti certifikácie osôb v oblasti infračervenej diagnostiky.
Využitie: meranie tepelného vyžarovania osôb, živočíchov - hostiteľov kliešťov a prostredia
pre štúdium vplyvov fyzikálnych faktorov na správanie sa kliešťov v prostredí a pri výbere
vhodného hostiteľa.
6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
celkom: 32 861,98 €

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

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
34971000-4 Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou/rýchlosťou

9. Možnosť predloženia variantných riešení
NIE

ÁNO

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Predpokladané ukončenie dodávky: do 50 dní 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
Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom po dodaní tovaru
na základe vystavenej faktúry s dodacím listom so splatnosťou min. 90 dní od jej vystavenia.

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: 15.03.2010 do 12.00 hod.
Úhrada za súťažné podklady:
NIE
ÁNO

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 24.03.2010 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: 24.03.2010, čas: 13.30 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. 2010.

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 SR pre štrukturálne fondy EÚ.
Zverejnené na internetovej stránke Parazitologického ústavu SAV, Košice:
http://www.saske.sk/pau/vyzvy.html
v období: 08.03.2010 – 15.03.2010
Košice, 02.03.2010
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

