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                 Martinské bioptické centrum, s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin 

 

Vybratí adresáti  

 

 V Nededzi, dňa 19. 11. 2020 

Vec: Výzva na predkladanie ponúk na dodávku tovaru 

Ako osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, v súlade s § 8 ods. (1) písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, a v nadväznosti na písm. c) cit. § 8 , sme povinní obstarávať tovary 

s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako je finančný limit podľa písm. b) cit § 8, podľa § 117 

cit. zákona. 

V rámci projektu:Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných 

nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života 

Kód projektu z ITMS2014+: 313011V446,  

Aktivita:  A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického vyšetrenia vybraných solídnych 

zhubných nádorov – najčastejších nádorových ochorení v SR – karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 

pre klinickú prax  

Aktivita: A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax  

sme Partnerom č. 8žiadateľa o NFP. 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo: Martinské bioptické centrum, s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin 

zastúpený:  Ing. Silvia Reváková, konateľ                                                                                                                            

IČO: 36410799                                                                                                                                                        

DIČ:  2021617125                                                                                                                                                            

Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                                                                                                                                 

e-mail:  mscheberova@centrum.sk                                                                                                                                                  

telefón:+421 904 214 255 

 

II. Názov zákazky: 

Prístrojové vybavenie pre zabezpečenie vykonania aktivít partnera Martinské bioptické 

centrum, s. r. o. v projekte s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny 

vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života, Kód projektu 

v ITMS2014+: 313011V446 
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III. Opis predmetu zákazky: 

CPV: kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) 

38000000-5 laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 

42931100-2 laboratórne odstredivky a príslušenstvo 

Opis predmetu zákazky: 

Predmet zákazky sa skladá z dodania nasledovného prístrojového vybavenia: 

1/ PCR box 2 ks 

2/  Laminárny box  triedy II1 ks 

 
3/  Centrifúgy (laboratórne odstredivky)  4 ksz toho: centrifúga na separáciu plazmy           1 ks 
                      centrifúga na 96 jamkovú platničku    1 ks 
                      centrifúga na 15/50 ml skúmavky 1 ks 
                      centrifúga na mikroskúmavky 1 ks 
   
Spolu s dodaním prístrojového vybavenia na miesto určenia sa požaduje od dodávateľa – úspešného 
uchádzača: 

a) dodanie užívateľskej príručky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom, príp. 
v českom jazyku 

b) inštalácia dodaného prístrojového vybavenia na mieste určenom kupujúcim 
(obstarávateľom) 

c) zaškolenie obsluhy 
 

Uchádzač (predávajúci) je povinný minimálne 7 dní pred dodaním predmetu zákazky písomne alebo 
telefonicky (Mgr, Melegová, tf.: 0905 220 680) oznámiť termín inštalácie prístrojov, uvedenia do 
prevádzky a zaškolenie personálu.  

1/ PRC box 

PRC box je určený pre manipuláciu s DNA/RNA a poskytnúť ochranu proti kontaminácii.                         
Box musí obsahovať: 

- UV- recirkulátor so  zabudovanou UV lampou (1x25 W) a ventilátorom.             

Požaduje sa : 

- Materiál stien: sklo a nerezová oceľ          
- Pracovná plocha: nerezová oceľ-  

 

Minimálne technické parametre: 
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1. minimálna pracovná plocha: 640 x 450 mm 

2. účinná inaktivácia DNA/RNA fragmentov v priebehu 15 – 30 min expozície 

3. minimálny počet baktericídnych UV lámp 25W – 1 ks 

 

2/ Laminárny box triedy II 

Bezpečnostný biologický kabinet II. triedy typ B2 v prevedení biohazard s vertikálnym prúdením 

vzduchu a so spodným odsávaním zaručujúci dokonalú ochranu pracovného procesu, produktu pred 

bakteriologickou a časticovou kontamináciou prostredia a súčasne ochranu personálu a prostredia 

pred škodlivými účinkami spracovávaných látok.                                                                                               

Box musí obsahovať: 

-  integrovanú UV lampu 

- LED osvetlenie priestoru  

- hepa filter alebo ULPA filter 

- uhlíkový filter 

- zabudovaný prívod 220 V 

Minimálne technické parametre: 

- hepa filter 

- podstavec 

- šírka pracovného priestoru minimálne 1200 mm 

- ovládací panel s nastavením a kontrolou parametrov (napr.: časovač) 

 

3/ Centrifúgy 

3.1 centrifúga na separáciu plazmy 

Minimálne technické parametre: 

- nastaviteľné otáčky (min. 4 000rpm) a nastaviteľné časovanie 

- výkyvný rotor 

- kapacita rotora min. 24 skúmaviek 

3.2. centrifúga na 15/50 ml skúmavky 

Minimálne technické parametre: 

- nastaviteľné otáčky a nastaviteľné časovanie 

- uhlíkový rotor 

- kapacita: min. 4 x 50 ml skúmavky resp. 4 x 15 ml 

 

3.3. centrifúga na 96 jamkovú platničku   
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Minimálne technické parametre: 

- nastaviteľné otáčky (min. 4 000 rpm) a nastaviteľné časovanie 

- kapacita:  min. 2 platničky  

3.4. centrifúga na mikroskúmavky 

Minimálne technické parametre: 

- nastaviteľné otáčky a nastaviteľné časovanie 

- kapacita: min. 12 skúmaviek 

- možnosť kombinácie skúmaviek od 0,2 ml do 1,5 ml 

Uchádzač dodá tovar podľa opisu predmetu zákazky. Pokiaľ je v tomto opise zadefinovaný konkrétny výrobca, 

výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, má sa za to, že na 

špecifickú položku sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 7 ZVO.  Z uvedeného vyplýva, že na každú takúto položku 

sa viaže slovné spojenie „alebo ekvivalentný“ čiže uchádzačovi sa umožňuje použiť ekvivalentný výrobca, 

výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, avšak takýto výrobok 

musí mať rovnocenné technické parametre, alebo vyššie ako výrobok uvedený a vyšpecifikovaný technickými 

parametrami. 

Súčasťou ponukovej ceny uchádzača bude: 

-  cena prístroja,  

- jeho dodávka na adresu obstarávateľa,  

- montáž prístroja a uvedenie do prevádzky 

- zaškolenie personálu 

 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 

22 027.- euro  bez DPH 

IV. 1. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: áno 

Obstarávateľ delí túto zákazku, v súlade s § 28 cit. zákona,  na časti 3 časti: 

- Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve alebo všetky tri časti zákazky 

- 1. časť : PRC box – 2 kusy – PHZ: 3 812,00 euro bez DPH 

- 2. časť: Laminárny box triedy II – 1 kus– PHZ: 6 771,00 euro bez DPH 

- 3. časť: Centrifúgy – 4 ks – PHZ: 11 444,00 euro bez DPH 

maximálny počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi: 3 (tri) 

Komisia, menovaná štatutárnym zástupcom obstarávateľa bude hodnotiť  ponuku na každú časť 

samostatne a to aj v takom prípade, že uchádzač bude predkladať ponuku na jednu, dve alebo tri 

časti. 

 

 

IV. 2. Možnosť plnenia zákazky subdodávateľmi: nie                                                                                   
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V. Lehota a miesto dodania prístrojov: 

- najneskorší termín dodania do 8 (osem) týždňov od zadania objednávky 

- miestom dodania je Martinské bioptické centrum, s.r.o., Prieložtek 1, Martin 

 

VI. Financovanie predmetu zákazky 

zdroje financovania:  

- finančné zdroje poskytnuté z NFP (75%) 

- vlastné zdroje MBC, s.r.o. Martin(25%) 

podmienky financovania:                                                                                                                             

-     lehota splatnosti faktúr – max. 30 dní 

        -     obstarávateľ neposkytuje zálohu  na dodávku predmetu zákazky 

 

VII. Podmienky účasti 

Verejný obstarávateľ vás vybral ako jedného zo záujemcov (z celkového počtu traja vybratí/oslovení 

záujemci), ktorí spĺňajú § 32 ods. (1), písm. e), f)  na predloženie ponuky na predmet zákazky,  na 

základe údajov uverejnených v Obchodnom registri SR/Živnostenskom registri, v ktorom máte 

v predmete podnikania uvedené činnosti totožné s predmetom tejto zákazky, t.j. dodávka tovaru 

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. (1), písm. e) a f)  

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. (6) písm. f) – predložením  

čestného vyhlásenia, že neexistuje konflikt záujmov v súlade s § 23 zákona č. 345/2018 Z. z. zákon 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Podmienkou účasti je: 

1/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov    2/ 

Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VIII. Obsah ponuky 

 

VIII. Obsah ponuky 

1. Vyplnený súhrnný formulár – Príloha č. 1 

2.  Doplnená Technická špecifikácia výrobku, podľa zadania – Príloha č. 2 

3. Čestné vyhlásenie– o neexistencii konfliktu záujmov podľa § 23 

 

 

IX. Predkladanie ponúk 
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1. Miesto predkladanie ponúk 

Ponuku je potrebné doručiť elektronicky – e-mailom na adresu: 

mscheberova@centrum.sk 

tak, aby boli doučené v lehote podľa bodu IX. 2. 

2. Lehota na predkladanie ponúk    

 

Deň, mesiac, rok a hodina: 04. 12. 2020 (piatok) do 10:00 hod 

3. Lehota viazanosti ponúk                                                                                                                            

Deň, mesiac, rok - do: 03. 12. 2021 

4. Jazyk ponuky: slovenský 

Pokiaľ uchádzač predloží ponuku v inom jazyku ako slovenskom, uchádzač je povinný 

predložiť aj úradný preklad ponuky do jazyka slovenského. Toto sa nevzťahuje na ponuky 

predložené v jazyku českom 

        5. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk     

Upozornenie: 

Súčasťou ponukovej ceny uchádzača musí byť: 

- cena prístroja,  

- jeho dodávka na adresu obstarávateľa,  

- montáž prístroja a uvedenie do prevádzky 

- zaškolenie personálu 

Najnižšia cena s DPH, uvedená uchádzačom v Prílohe č. 1., za predpokladu splnenia technickej 

špecifikácie predmetu zákazky, resp. lepších parametrov predmetu zákazky uvedených v Prílohe č. 2 

a predloženia čestného vyhlásenia podľa bodu VIII.3. 

        6.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk                                                                                                        

6.1 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 

04. 12. 2020 (piatok) o 13:00hod na adrese:  

Martinské bioptické centrum, s.r.o., Prieložtek č. 1, 036 01 Martin 

6.2 Kritérium:  

najnižšia cena, 

za podmienky splnenia technickej špecifikácie predmetu zákazky a opisu predmetu zákazky 

6.3 Spôsob vyhodnocovania ponúk 

Komisia bude vyhodnocovať každú z troch časti ponuky samostatne, t. j.,  že výsledkom tohto 

verejného obstarávania môže byť jeden, dvaja alebo traja uchádzači 

mailto:mscheberova@centrum.sk
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Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na poslednom 

mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná. 

Hodnotiť sa bude každý z predmetov obstarávania uvedený v bode 1., 2. a 3. – cena celkom s DPH 

na dve desatinné miesta. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, hodnotí sa cena celkom 

Komisia predloží výsledok verejného obstarávania obstarávateľovi, ktorý úspešnému/úspešným 

uchádzačom zadá objednávku. 

Na vyhodnocovanie ponúk konateľ Martinské bioptické centrum, s. r. o., ako štatutárny zástupca 

menuje 3 – člennú Komisiu na vyhodnotenie ponúk a to v súlade s § 51 cit. ZVO. 

       7.  Ďalšie informácie   

7.1Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať elektronicky, 

prostredníctvom kontaktnej osoby, Ing. MagdalenyScheberovej, e-mail: mscheberova@centrum.sk 

7.2 Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatiepošty elektronicky. 

7.3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a nezadať objednávku žiadnemu 

uchádzačovi, v prípade, že celková cena za predmet zákazky presiahne stanovený limit finančných 

prostriedkov, pridelených na predmet zákazky 

7.4 Obstarávateľ si súčasne uplatňuje odkladaciu podmienku zadania objednávky, ktorou je 

schválenie zákazky v rámci kontroly VO zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku 

(t. j. doručenie správy z kontroly VO s týmto záverom prijímateľovi) 

Poskytovateľ služby sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 

                                                            Ing. Silvia Reváková, konateľka 

 

Príloha č. 1 k Výzve – Návrh na plnenie kritérií - k vyplneniu a predloženiu do ponuky 

Príloha č. 2k Výzve - Technická špecifikácia predmetu zákazkyk opisu predmetu zákazky 

Príloha č. 3k Výzve -  Čestné vyhlásenie uchádzača k vyplneniu a predloženiu do ponuky 
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Príloha č. 1: 

(povinná súčasť ponuky) 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  NA PREDMET ZÁKAZKY: Prístrojové vybavenie pre 
zabezpečenie vykonania aktivít partnera Martinské bioptické centrum, s. r. o. v projekte 
s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných 
nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života 
 
 
 
...................................................................................................................................................................
.   
Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny 
uchádzačov) 
 

 

Predmet  zákazky: 

„Prístrojové vybavenie pre zabezpečenie vykonania 

aktivít partnera Martinské bioptické centrum, s. r. o. 

v projekte s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji 

personalizovanej medicíny vybraných zhubných 

nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života“ 

           cena 

Eur bez DPH 

         cena 

      Eur s DPH 

 

1/    PRC box                                                      - 2 ks 

 

 2/   Laminárny box triedy II - 1 ks 

 

 3/  Centrifúgy  - 4 ks 

 

- centrifúga na separáciu plazmy 

- centrifúga na 15/50ml skúmavky 

- centrifúga na 96 jamkovú platničku 

- centrifúga na mikroskúmavky 

_____________________________________________ 

 Rekapitulácia návrhu na plnenie kritérií - spolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je uchádzač platiteľom DPH? 
 
nehodiace sa prečiarknite: ÁNO 
 NIE    
 
V ..............................................., dňa ..................................... 
 
 ............................................................................................................................................................... 
  Čitateľné  Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača 
 
 
Pokiaľ ponuka je podpisovaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby 
uchádzača,  súčasťou ponuky musí byť  originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby 
na takýto úkon.  
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Príloha č. 2Technická špecifikácia predmetu zákazky 

(Povinná vyplnená príloha  k ponuke uchádzača) 

Pokyny k vyplneniu:  

uchádzač uvedie obchodný názov ponúkaného prístroja a výrobcu  a v časti požadovaných hodnôt 

konkrétne parametre ponúkaného prístroja; v prípadoch požiadaviek, ktoré sú vyjadrené slovným 

opisom, uchádzač uvedie áno resp. nie – podľa toho či ponúkaný prístroj spĺňa/nespĺňa požiadavku)   

Technické špecifikácia: 

1/ PRC box:                            

Obchodný názov a výrobca: 

................................................................................................................................................... 

                                            áno             /                nie 

1.1 pracovná plochamin. 640 x 450 mm                              .................................................. 

1.2účinná inaktivácia DNA/RNA fragmentov v priebehu 15-30 min expozície          ........................................................ 

1.3  počet baktericídnych UV lámpmin. 1 ks                                     .................................................. 

 

2/ Laminárny box triedy II 

Obchodný názov a výrobca: 

..................................................................................................................................................... 

a. hepa filter                                                                                   ............................................. 

 

b. podstavec                                                                                    ........................................... 

 

c. šírka pracovného priestoru               min 1200 mm         .......................................... 

 

3/ Centrifúgy 

3.1  Centrifúga na separáciu plazmy 

Obchodný názov a výrobca: 

..................................................................................................................................................... 

3.1.1  nastaviteľné otáčky a časovanie            min. 4000 rpm ............................................... 

3.1.2 výkyvný  rotor                                                                                                    ............................................... 

3.1.3 kapacita rotora                                         min. 24 skúmaviek  ............................................. 
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3.2. Centrifúga na 15/50 ml skúmavky 

Obchodný názov a výrobca: 

..................................................................................................................................................... 

3.2.1 nastaviteľné otáčky a nastaviteľný časovač .............................................. 

3.2.2 uhlíkový rotor                                                                                                      ............................................. 

3.2.3 kapacita skúmaviek                 min. 4 x 50 ml alebo 4x 15 ml     ................................................... 

 

3.3. Centrifúga na 96 jamkovú platničku 

Obchodný názov a výrobca: 

..................................................................................................................................................... 

3.3.1 nastaviteľné otáčky a časovanie        min. 4000 rpm                                         .....................................    

3.3.2 počet platničiek                        min. počet:  2       ............................................ 

 

3.4 Centrifúga na mikroskúmavky 

Obchodný názov a výrobca: 

..................................................................................................................................................... 

3.4.1 nastaviteľné otáčky a časovanie       ........................................... 

3.4.2 kapacita skúmaviek                               min. počet: 12                                                  .......................................... 

 

V .............................., dňa ................................ 

 

................................................................................... 

Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podať ponuku 
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Príloha č. 3 

(povinná súčasť ponuky) 

 

 Čestné vyhlásenie 

 

 

Dolu podpísaný .................................................................týmto čestne vyhlasujem, že 

neexistuje konflikt záujmov podľa § 23  vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky Prístrojové 
vybavenie pre zabezpečenie vykonania aktivít partnera Martinské bioptické centrum, s. r. o. 
v projekte s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných 
zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života kód projektu z ITMS2014+: 
313011V446 

 

 

 

 

V ......................................., dňa ......................... 

 

 

 

                                                    ...................................................................................................  

                                                       Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 


