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Výzva na predkladanie ponúk
v Prieskume trhu na dodanie tovaru – Zariadenie na úpravu vody v polovodičovej kvalite
Zákazka s nízkou hodnotou, v súlade so zák. č. 25/2006 Z.z., § 102
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO OBSTARÁVATEĽSKÉHO SUBJEKTU
Názov verejného obstarávateľa:

Integra TDS, s.r.o.

Adresa organizácie:

Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany

Zastúpená

RNDr. Dušan Korytár, CSc.

IČO:

36273104

DIČ:

2022022772

IČ DPH:

SK 2022022772

Krajina:

Slovenská republika

Kontaktná osoba:

RNDr. Dušan Korytár, CSc., Ing. Zita Bruncková

Telefón:

+ 421 – 904977 012,

Fax:

Email: integra@kios.sk,

web:

www.integratds.eu

+ 421 – 914 110 089
z.brunckova@misnet.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

1

Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru  Zariadenie na úpravu vody v polovodičovej kvalite
Hlavné miesto dodania:
Miestom dodania tovaru tohto projektu je pracovisko osoby podľa § 7:
Priestory pracoviska výskumnovývojového centra, ul. Železničná 621/12,
922 02 Krakovany
NUTS kód: SK 021 Trnavský kraj
II. OPIS – NÁZOV

Výskumnovývojové centrum pre pokročilé rtg technológie

PROJEKTU:

II.1 Stručný opis zákazky:
Predmetom tohto Prieskumu trhu je zákazka na dodanie tovaru  Zariadenie na úpravu vody v
polovodičovej kvalite. Ide o zariadenie na úpravu pitnej vody na ultračistú vodu v polovodičovej kvalite na
čistenie povrchov pred a po technologických operáciách. Súčasťou ceny zariadenia je dodávka, doprava na
miesto určenia, montáž, zaškolenie personálu, záručný servis, prevádzková dokumentácia, prípadné
poistenie pri preprave a inštalácii až do momentu prevzatia do užívania. V cene dodávky sú obstarané aj
náhradné náplne v počte 1 sada.
Obstaráva sa tento tovar:
Názov tovaru
Zariadenie na úpravu vody v polovodičovej kvalite

Merná jednotka
ks

Počet jedn.
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Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 429 123 005, 429 123 108, 429 123 304
II.2

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti C. Opis predmetu zákazky v Súťažných

podkladoch ( SP).
Špecifikácia predmetu obstarávania:
1. Prístroj na výrobu čistej vody z pitnej vody s minimálnou kapacitou 3 litre/hodinu. Má obsahovať
mechanický filter, uhlíkový filter, reverznú osmózu a ionex. Elektronika má sledovať kvalitu vody a hladinu
v nádrži. Systém má byť plne automatický. Použitie ako predúprava vody pre zariadenie na prípravu ultra
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čistej vody s kvalitou výstupnej vody 0,2 až 5 uS/cm. Čerpadlo na zvýšenie tlaku pred reverznou osmózou s
15 l nádržou.
2. Zariadenie na prípravu ultra čistej vody s kvalitou produktu, s požadovaným merným elektrický odporom
15 – 18 M? cm pri izbovej teplote a obsahom T.O.C. pod 5ppb, výkonom 20 litrov/hod. Prístroj má mať
mechanický filter na odstránenie mechanických nečistôt, vhodný modul s náplňou – na hodnotu produktu 15
 18 M? cm a minimalizáciu T.O.C. látok, výstupný mikrobiálny filter, s plne automatizovanou prevádzkou, s
funkciou umožňujúcou výstup produktu až po dosiahnutí požadovanej kvality produktu, s alfanumerickým
displejom zobrazujúcim merané parametre, s jednoduchou obsluhou vrátane výmeny modulov, s
periodickým automatickým preplachom zabraňujúcim vytváraniu nečistôt a rastu mikroorganizmov.
3. Cartridge – Náhradný modul Filter + uhlíkový filter
4. Cartridge  Náhradný modul ionex
5. Cartridge  Náhradný modul Filter + ionex
6. Cartridge  Náhradný modul organex

POZN. 1 Mega Ohmcm zodpovedá 1 microS/cm
Predpokladaná hodnota, podľa aktuálnych cien na internetovom prehliači je ku dňu vyhlásenia

a

uverejnenia výzvy: 5 900 € bez DPH
II.3 Možnosť predloženia ponuky: Cenová ponuka sa musí predložiť na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
II.4 Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Poskytovanie Súťažných podkladov (SP) je na základe Žiadosti o poskytnutie Súťažných podkladov
doručenej na adresu, uvedenej v bode I. alebo na mailovú adresu z.brunckova@misnet.sk. Žiadosť
nezasielajú tí uchádzači, ktorým boli zaslané spolu s Výzvou na predkladanie ponúk
Lehota na poskytnutie súťažných podkladov:
Dátum: 18.10.2012 – 23.10.2012
Čas:

od 9,00 do 12,00 hod.

Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa.
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Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: do 31.10.2012
Čas:

do 10.00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu, uvedenú v bode I. tejto výzvy
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2012
Podmienky otvárania obálok s ponukami:
Dátum: 31.10.2012
Čas:

14,30 hod.

Miesto: ul. Železničná 621/12, 922 02 Krakovany
Podmienky vyhodnotenia cenových ponúk:
Dátum: 31.10.2012
Čas:

14,45 hod.
IV. Podmienky účasti

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:


Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ktoré ho oprávňujú
dodávať predmet obstarávania a preukážu ho predložením platného výpisu zo Živnostenského alebo
Obchodného registru.

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia ponúkaná cena v € za dodanie predmetu zákazky,
uvedená v ponuke uchádzača a v návrhu zmluvy, vyjadrená a vypočítaná podľa požiadaviek v SP.
VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA

ZMLUVY

Termín dodania predmetu zmluvy – do 1 mesiaca od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.
Podrobné požiadavky a náležitosti Kúpnej zmluvy sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Typ zmluvy: Kúpna zmluva na dodanie tovaru
Zdroj finančných prostriedkov:
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Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ŠR a
vlastných zdrojov osoby podľa § 7, z OP VaV, Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj, Prioritná
os 2  Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a
vývojom do praxe, Kód výzvy: OPVaV2011/2.2/07SORO,ITMS kód projektu: 26220220170
Dátum zverejnenia výzvy na web stránke hlavného partnera Integra TDS, s.r.o.,Piešťany
www.integratds.eu je dňa 18.10.2012.

Piešťany, 18.10.2012

RNDr. Dušan Korytár,CSc.
hlavný partner projektu
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