„ Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
Integra TDS s.r.o.
Pod Párovcami 4757/25, SK 921 01 Piešťany
Tel.: +421-33-7798310 mobil: +421-904-977 012, e-mail: integra@kios.sk

Piešťany, dňa 22.05.2015

VÝZVA na predkladanie ponúk
v Prieskume trhu na dodanie tovaru - Zákazka podľa § 9, odst.9.,
Zákazka s nízkou hodnotou
I.

Názov, adresa a kontaktné miesto osoby podľa § 7

1. Identifikácia osoby podľa § 7:
Názov osoby podľa § 7:
Adresa organizácie:
Zastúpená
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Krajina:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
web:

Integra TDS,s.r.o.
Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany
RNDr. Dušan Korytár, CSc.
36273104
2022022772
SK 2022022772
Slovenská republika
RNDr. Dušan Korytár, CSc., Ing. Zita Bruncková
+ 421 904977 012, + 421 914 110 089
E-mail: integra@kios.sk, z.brunckova@misnet.sk
www.integratds.eu

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v I. bode výzvy.
Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru – Bezkyslíkovej medi, monokryštálov medi, podloţiek, chemikálií
a iného materiálu
Hlavné miesto dodania tovaru je miesto realizácie projektu:
Prevádzkové priestory hlavného partnera projektu: Ţelezničná 621/12, 922 02 Krakovany
NUTS kód: SK 021 Trnavský kraj
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II. OPIS – NÁZOV
26220220170

PROJEKTU:

“ Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie”, kód ITMS

II.1 Stručný opis zákazky, jeho špecifikácia a Predpokladaná hodnota:
Prijímateľ NFP, hlavný partner projektu, ako osoba podľa § 7 Integra TDS, s.r.o, Pod
Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk
uskutočnenú formou Prieskumu trhu na realizovanie verejného obstarávania zákazky na
dodanie niţšie uvedeného tovaru:
A) BEZKYSLÍKOVÁ MEĎ
B) Monokryštály medi Názov – Monocrystalline copper
C) Plastové podložky:
Plastové podložky s víčkom a s dvoma molitanovými výplňami
D) Chemikálie na aktivovanie povrchu a chemické dolešťovanie
E) Podložky pod kryštály, podľa nižšie uvedenej dokumentácie:
F) Termoplastický tmel
G) Čistiaca sada na optiku

.

Obstarávaný tovar bude pouţitý na plnenie vedeckých aktivít Aplikovaného výskumu pri
realizácii projektu s názvom:
„ Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie“, ITMS kód projektu
26220220170.
Predmetom tejto Výzvy je verejné obstarávanie tovarov podľa nasledovnej špecifikácie a
Predpokladanej hodnoty:
ŠPECIFIKÁCIA a PREDPOKLADANÁ HODNOTA

A)

BEZKYSLÍKOVÁ MEĎ

Špecifikácia
Bezkyslíková meď - vhodná pre prípravu zrkadiel pre laserovú optiku, Čistota aspoň 99,95 %
a) Valcový tvar s priemerom 12,7±1 mm, dĺţka 200±2 mm 5 ks
b) Valcový tvar s priemerom 38,1±1 mm, dĺţka 200±2 mm 5 ks
c) Valcový tvar s priemerom 76,0±1 mm, dĺţka 200±2 mm 2 ks
Predpokladaná hodnota v € bez DPH, za položku A), písm. a) až c)

2. 340,00 € bez DPH

Cena z cenovej ponuky uchádzača v € bez DPH , za položku A), písm. a) až c) …………………
1.

B) Monokryštály medi Názov – Monocrystalline copper
Špecifikácia
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Monokryštály medi vhodné pre rtg a neutrónovú difrakčnú optiku, Čistota aspoň 99,95 %
a)
b)
c)
d)

Hranol minimálne rozmery 22x22x12 mm,
Hranol minimálne rozmery 22x22x12 mm,
Hranol minimálne rozmery 40x15x4 mm,
Hranol minimálne rozmery 22x8x4 mm,

kryštalografická orientácia
kryštalografická orientácia
kryštalografická orientácia
kryštalografická orientácia

220
200
200
200

Predpokladaná hodnota v € bez DPH, za položku B), písm. a) až d)

2 ks
2 ks
1 ks
3 ks
2.635,00 €

Cena z cenovej ponuky uchádzača v € bez DPH , za položku B), písm. a) až d) …………………

C) Plastové podložky:

Plastové podložky s víčkom a s dvoma molitanovými výplňami
Špecifikácia
1.
Rozmery 37x37x19 mm,
umývateľné vodou a liehom,
vystlané jemným molitanom proti poškriabaniu povrchu kryštálov
prednostne rovnomerný počet kusov aspoň v dvoch rôznych farbách, celkom 90 ks
2.
Rozmery 37x37x30 mm,
umývateľné vodou a liehom,
vystlané jemným molitanom proti poškriabaniu povrchu kryštálov
prednostne rovnomerný počet kusov aspoň v dvoch rôznych farbách, celkom 90 ks
3.
Rozmery 56x42x17 mm,
umývateľné vodou a liehom,
vystlané jemným molitanom proti poškriabaniu povrchu kryštálov
prednostne rovnomerný počet kusov aspoň v dvoch rôznych farbách, celkom 60 ks
4.
Rozmery 56x42x29 mm,
umývateľné vodou a liehom,
vystlané jemným molitanom proti poškriabaniu povrchu kryštálov
prednostne rovnomerný počet kusov aspoň v dvoch rôznych farbách, celkom 60 ks
Predpokladaná hodnota v € bez DPH, za položku C) celkom za 4-ri druhy

80,000 €

Cena z cenovej ponuky uchádzača v € bez DPH , za položku C) celkom za 4-ri druhy ………………

D) Chemikálie na aktivovanie povrchu a chemické dolešťovanie
Chemikálie v počte 8 rôznych druhov, nasledovne:
Špecifikácia
Kyselina fluorovodíková HF
Kyselina dusičná
HNO3

1l
3l

p.a.
p.a.

40%, 48%
65% alebo viac
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Kyselina octová
Trichlóretylén
Izopropylalkohol
Acetón
Denaturovaný lieh
Metylalkohol

CH3COOH
TCE
IPA
CH3COCH3

3l
3l
3l
3l
2l
1l

p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
štandardná
p.a.

99,00%

Predpokladaná hodnota v € bez DPH, za podložku D) celkom

250,00 €

Cena z cenovej ponuky uchádzača v € bez DPH, za položku D) celkom …………………

E) Podložky pod kryštály, podľa nižšie uvedenej dokumentácie:
Špecifikácia

a) Podložka s pinmi upravená – 1 kus

Špecifikácia

Podľa priloţeného výkresu.
Predchádzajúca verzia mala priechodzie koliky (piny), co sa prejavilo nestabilitou pri opracovaní povrchov.
V tejto verzii sú piny narazené pevne do podloţky.
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b) Podložky s drážkami

Špecifikácia

Podľa priloţeného výkresu.
Budú slúţiť na upevnenie leštenej vzorky.
Vysoká planparalelita, optická kvalita styčných povrchov
Počet: 15 ks z každého druhu materiálu , podľa priloţeného výkresu, material: Al, Ge
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c) Valcová podložka na leštenie - 1 kus

Špecifikácia

Podľa výkresu
6

Bude pouţitá na dolešťovanie planparalelných vzoriek.
Materiál nerez pre podloţky aj vodiaci valec

d) Nerezové podložky pre veľmi presné lapovanie a leštenie 5 ks

Špecifikácia

Podľa výkresu
Budú pouţité na lapovanie a dolešťovanie planparalelných vzoriek väčších rozmerov
Materiál nerez
7

Predpokladaná hodnota v € bez DPH, za položku E), písm. a) až d) celkom

4. 485,00 €

Cena z cenovej ponuky uchádzača v € bez DPH, za položku E) celkom …………………

F) Termoplastický tmel
Tmel na tmelenie kryštálov na podložky
a) Tuhý a pevnosť zaručujúci tmel na väčšie kryštály, množstvo 2000 g
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Špecifikácia
Tmel musí mať plytkú krivku topenia do 300 ºC, do tej teploty sa nesmie pripaľovať. Musí mať dobrú
priľňavosť ku kryštálom aj podloţkám. Odstraňovaľ sa musí dať nahrievaním, ale aj pomocou liehu.
b) Jemný termoplastický tmel zo skupiny tzv. riedkych tmelov, množstvo 2000 g
Špecifikácia
Tmel musí mať strmú krivku topenia do 200 ºC, do tej teploty sa nesmie pripaľovať. Musí mať nízky
koeficient kontrakcie pri tuhnutí, s dobrým pokrytím ako kryštálov, tak aj podloţiek. Odstraňovať sa musí
dať nahrievaním, ale aj pomocou liehu.
Predpokladaná hodnota v € bez DPH, za podložku F) , písm. a) až b) celkom

650,00 €

Cena z cenovej ponuky uchádzača v € bez DPH, za položku F) , písm. a) až b) celkom ……………

G) Čistiaca sada na optiku – počet 3 ks
Špecifikácia
-sada obsahujúca technologický návod na čistenie špeciálnych optík
-Leštiacu zlúčeninu
-bavlnené podušky a hrotové vyteráky
-odstraňovač prachu
Predpokladaná hodnota v € bez DPH, za podložku G) celkom
10. Cena z cenovej ponuky uchádzača v € bez DPH, za položku G) celkom

360,00 €
………….

PREDPOKLADANÁ HODNOTA CELKOM ( za A) až G) : 10. 800,00 € bez DPH
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: Polovodiče
14710000-1, 14400000-5, 24311400-1, na vedecké účely
Doplnkový predmet: FG11-2 Na vedecké účely
FG-12-5 Na vedecké účely
Súčasťou ceny tovaru je doprava na miesto určenia a prípadne ďalšie vzniknuté výdavky do miesta
realizácie projektu, do prevádzkových priestorov hlavného partnera projektu: Ţelezničná 621/12, 922 02
Krakovany.
Dodanie predmetu tohto Prieskumu trhu uskutoční úspešný uchádzač podľa vyššie uvedenej špecifikácie,
na základe uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude cenová ponuka zaslaná do
súťaţe podľa podmienok podľa Výzvy na predkladanie ponúk.
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II.2 Predpokladaná hodnota celkom vo výške 10. 800,00 € bez DPH je stanovená výpočtom z aritmetického
priemeru cien troch firiem, na základe Prieskumu trhu k určeniu Predpokladanej hodnoty, v čase zverejnenia
tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
Predloženie a vypracovanie cenovej ponuky
II.3 Moţnosť predloţenia ponuky: Cenová ponuka sa musí predloţiť na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloţenie variantných riešení: Nie
II.4 Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku okrem dokladov predkladaných v českom
jazyku.
Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
II.5 Doklady o osobnom postavení podľa § 26 – výpis z Obchodného registru, ako dokladu o oprávnení
dodávať tovar alebo z iného registru o oprávnení dodávať tovar. V prípade predloţenia v cudzom jazyku, je
nutný preklad do slovenského jazyku, okrem dokladov predloţeným v českom jazyku.
II.6 Obchodné podmienky – návrh Kúpnej zmluvy zákazky na dodanie tovaru podľa Prílohy č. 1 k tejto Výzve.
Návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný.
II.7 Návrh na plnenia kritérií, t. j. ponúkaná cena uvedená v ponuke. Vypracovanie bude podľa Prílohy č. 2
k tejto Výzve.
II.8 Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača o platení /neplatení DPH
Predloženie ponuky:
Odporúča sa, aby bola ponuka doručená v jednej obálke s označením ako „ Originál“, v ktorej budú vloţené
platné doklady v originálnom vyhotovení alebo notársky overené a v druhej obálke, označenej ako “ Kópia”
budú vloţené fotokópie originálnych dokladov. Doklady budú spojené v nerozoberateľnom tvare tak, aby sa
doklady nedali vyberať alebo dodatočne vkladať. Doklady vyhotovené v cudzom jazyku, musia byť preloţené
do slovenského jazyku, okrem dokladov predkladaných v českom jazyku.
Obidve obálky s dokladmi budú mať uvedené tieto náležitosti:
Adresu osoby podľa § 7: Integra TDS, s.r.o., Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany
Adresu uchádzača, ktorý podáva cenovú ponuku
Označenie obálky informáciou „Originál „ alebo „ Kópia „
Označenie heslom: „ Výzva – Dodanie Medi, podloţek, chemikálií – Neotvárať „
II.9 Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: do 29.05.2015
Čas:
do 10.00 hod.
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Odporúča sa, aby boli ponuky doručené v písomnom papierovom vyhotovení a doručené v Lehote na
adresu, uvedenú v bode I. tejto výzvy, alebo osobne do kancelárie kontaktnej osoby Ing. Zity Brunckovej, do
prevádzkových priestorov, na Ţelezničná 621/12, 922 02 Krakovany.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.06.2015
Podmienky otvárania obálok s ponukami:
Dátum: 29.05.2015
Čas: 11,00 hod.
Miesto otvárania obálok a následné vyhodnotenia ponúk:
Prevádzkové priestory Integry TDS, s.r.o., Piešťany Ţelezničná 621/12, 922 02 Krakovany.
Lehota vyhodnotenia cenových ponúk:
Dátum: 29.05.2015
Čas: 11,45 hod.
III. ÚČASŤ NA OTVÁRANÍ OBÁLOK
Uchádzači, ktorí predloţia cenové ponuky do súťaţe podľa Výzvy na predkladanie ponúk, sa môţu zúčastniť
otvárania obálok s cenovými ponukami.
IV. PODMIENKY ÚĆASTI
IV.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač na splnenie podmienok účasti týkajúceho sa osobného postavenia podľa § 26, predloţí doklad,
ktorý ho oprávňuje dodávať rovnaký alebo podobný tovar, ktorý je predmetom tejto Výzvy na predkladanie
ponúk.
Dokladom o osobnom postavení je predloţenie platného výpisu zo Ţivnostenského alebo Obchodného
registru, iného registru alebo iného dokladu o oprávnení dodávať tovar. Ak bude doklad predkladaný v
cudzom jazyku, je povinnosťou ho preložiť aj do slovenského jazyka, okrem dokladov predkladaných v
českom jazyku.
V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
V. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý v cenovej ponuke ponúkne najniţšiu celkovú cenu v € bez
DPH, podľa § 35, odst.1, písm. b). zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších
predpisov.
Návrhy na hodnotiace kritériá
1. Ponúkaná cena za tovar podľa položiek A) až G)

Maximálny
počet
bodov
za najvýhodnejšie plnenie
Max. 100 bodov, za najnižšiu cenu
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VI. Uzavretie zmluvy
VI.1 Uzavretie zmluvy
Osoba podľa § 7 uzavrie Kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr po kontrole dokumentácie
verejného obstarávania na riadiacom orgáne ASFEU Bratislava. Ak agentúra vydá kladné stanovisko, po
jeho doručení bude Kúpna zmluva s úspešným uchádzačom podpísaná. Účinnosť nadobúda Kúpna zmluva
nasledujúci deň, po dni zverejnenia na webovej stránke www.integratds.eu.
VI. 2 Podmienky týkajúce sa zmluvy
Miesto a termín dodania tovaru:
Miestom dodania Medi, podloţiek, chemikácií a vedeckého materiálu sú prevádzkové priestory osoby podľa §
7 , Ţelezničná 621/12, 922 02 Krakovany.
Termín dodania tovaru - najneskôr do 14 dní od účinnosti Kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom.
Typ zmluvy: Kúpna zmluva na dodanie tovaru, vrátane prepravy do prevádzkových priestorov osoby podľa §
7, v súlade s § 409, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Návrh Kúpnej zmluvy ( KZ) je povinnou prílohou č. 1 k tejto Výzve na predkladanie ponúk a uchádzač je
povinný podpísanú originálnu KZ v 2-och vyhotoveniach vloţiť do obálky s cenovou ponukou, označenou
ako „ Originál“ a jednu kópiu KZ do obálky označenej ako „Kópia „.
Zdôrazňujeme, že Návrh Kúpnej zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný !
Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho
rozpočtu 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:
OPVaV-2011/2.2/07-SORO, ITMS kód projektu: 26220220170.
Zároveň upozorňujeme, že úhrada
faktúry
za dodanie tovaru
sa realizuje systémom
predfinancovania, teda faktúra dodávateľa bude uhradená po dodaní tovaru v súlade s podmienkami
finančného riadenia projektu.
Dátum zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke Integra TDS, s.r.o., Pod
Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany www.integratds.eu je dňa je dňa 22.05.2015
Piešťany, dňa 22.05.2015
RNDr. Dušan Korytár, CSc.
konateľ Integra TDS, s.r.o., Piešťany
Súčasťou Výzvy sú: Príloha č. 1 Kúpna zmluva na dodanie tovaru
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií ( návrh ponúkanej ceny v cenovej ponuke )
Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača o platení /neplatení DPH
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Príloha č. 1:

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

uzavretá podľa § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., a § 3, ods.2
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
medzi kupujúcim :
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpenom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:
Bankové spojenie a č. účtu

Integra TDS, s.r.o.
Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany
RNDr. Dušan Korytár, CSc.
36273104
2022022772
SK 2022022772
Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, Vloţka:17274/T
IBAN: SK 14 0200 0000 0020 1494 6357
a

predávajúcim:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpenom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie a číslo účtu: IBAN:
Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“)
I. Predmet Kúpnej zmluvy
Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je dodanie tovaru Bezkyslíkovej medi, monokryštálov medi, podloţiek,
chemikálií a iného materiálu.
Ide o dodanie tovaru na plnenie výskumno-vývojových aktivít hlavného partnera projektu s názvom:
“ Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie“, kód ITMS 26220220170. Predmet Kúpnej
zmluvy - dodaný materiál bude slúţiť na výskum štrukturálnych vlastností povrchov opracovaných klasickými a
modernými technológiami opracovania pre rtg difrakčnú optiku.
Súčasťou ceny tovaru je doprava na miesto určenia a prípadné ďalšie vzniknuté výdavky.
Predmetom Kúpnej zmluvy je dodanie tohto tovaru:
Predmetom tejto Kúpnej z mluvy je dodanie tovarov podľa nasledovnej špecifikácie a
ponúkanej ceny v ponuke úspešného uchádzača, zmluvného predávajúceho:
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A) BEZKYSLÍKOVÁ MEĎ
Špecifikácia
Bezkyslíková meď - vhodná pre prípravu zrkadiel pre laserovú optiku, Čistota aspoň 99,95 %
a) Valcový tvar s priemerom 12,7±1 mm, dĺţka 200±2 mm 5 ks
b) Valcový tvar s priemerom 38,1±1 mm, dĺţka 200±2 mm 5 ks
c) Valcový tvar s priemerom 76,0±1 mm, dĺţka 200±2 mm 2 ks
B) Monokryštály medi Názov – Monocrystalline copper
Špecifikácia
Monokryštály medi vhodné pre rtg a neutrónovú difrakčnú optiku, Čistota aspoň 99,95 %
a)
b)
c)
d)

Hranol minimálne rozmery 22x22x12 mm,
Hranol minimálne rozmery 22x22x12 mm,
Hranol minimálne rozmery 40x15x4 mm,
Hranol minimálne rozmery 22x8x4 mm,

kryštalografická orientácia
kryštalografická orientácia
kryštalografická orientácia
kryštalografická orientácia
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200
200
200

2 ks
2 ks
1 ks
3 ks

C) Plastové podložky:
Plastové podložky s víčkom a s dvoma molitanovými výplňami
Špecifikácia
1.
Rozmery 37x37x19 mm,
umývateľné vodou a liehom,
vystlané jemným molitanom proti poškriabaniu povrchu kryštálov
prednostne rovnomerný počet kusov aspoň v dvoch rôznych farbách, celkom 90 ks
2.
Rozmery 37x37x30 mm,
umývateľné vodou a liehom,
vystlané jemným molitanom proti poškriabaniu povrchu kryštálov
prednostne rovnomerný počet kusov aspoň v dvoch rôznych farbách, celkom 90 ks
3.
Rozmery 56x42x17 mm,
umývateľné vodou a liehom,
vystlané jemným molitanom proti poškriabaniu povrchu kryštálov
prednostne rovnomerný počet kusov aspoň v dvoch rôznych farbách, celkom 60 ks
Rozmery 56x42x29 mm,
umývateľné vodou a liehom,
vystlané jemným molitanom proti poškriabaniu povrchu kryštálov
prednostne rovnomerný počet kusov aspoň v dvoch rôznych farbách, celkom 60 ks
D) Chemikálie na aktivovanie povrchu a chemické dolešťovanie
Chemikálie v počte 8 rôznych druhov, nasledovne:
Špecifikácia
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Kyselina fluorovodíková HF
Kyselina dusičná
HNO3
Kyselina octová
CH3COOH
Trichlóretylén
TCE
Izopropylalkohol
IPA
Acetón
CH3COCH3
Denaturovaný lieh
Metylalkohol

1l
3l
3l
3l
3l
3l
2l
1l

p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
p.a.
štandardná
p.a.

40%, 48%
65% alebo viac
99,00%

E) Podložky pod kryštály, podľa nižšie uvedenej dokumentácie:
Špecifikácia

a) Podložka s pinmi upravená – 1 kus

Špecifikácia

Podľa priloţeného výkresu.
Predchádzajúca verzia mala priechodzie koliky (piny), co sa prejavilo nestabilitou pri opracovaní povrchov.
V tejto verzii sú piny narazené pevne do podloţky.
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b) Podložky s drážkami

Špecifikácia

Podľa priloţeného výkresu.
Budú slúţiť na upevnenie leštenej vzorky.
Vysoká planparalelita, optická kvalita styčných povrchov
Počet: 15 ks z každého druhu materiálu , podľa priloţeného výkresu, material: Al, Ge
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c) Valcová podložka na leštenie - 1 kus

Špecifikácia

Podľa výkresu
17

Bude pouţitá na dolešťovanie planparalelných vzoriek.
Materiál nerez pre podloţky aj vodiaci valec

d) Nerezové podložky pre veľmi presné lapovanie a leštenie 5 ks

Špecifikácia

Podľa výkresu
Budú pouţité na lapovanie a dolešťovanie planparalelných vzoriek väčších rozmerov
Materiál nerez
18

F) Termoplastický tmel
Tmel na tmelenie kryštálov na podložky
a) Tuhý a pevnosť zaručujúci tmel na väčšie kryštály, množstvo 2000 g
Špecifikácia
Tmel musí mať plytkú krivku topenia do 300 ºC, do tej teploty sa nesmie pripaľovať. Musí mať dobrú
priľňavosť ku kryštálom aj podloţkám. Odstraňovaľ sa musí dať nahrievaním, ale aj pomocou liehu.
b) Jemný termoplastický tmel zo skupiny tzv. riedkych tmelov, množstvo 2000 g
Špecifikácia
Tmel musí mať strmú krivku topenia do 200 ºC, do tej teploty sa nesmie pripaľovať. Musí mať nízky
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koeficient kontrakcie pri tuhnutí, s dobrým pokrytím ako kryštálov, tak aj podloţiek. Odstraňovať sa musí
dať nahrievaním, ale aj pomocou liehu.
G) Čistiaca sada na optiku – počet 3 ks
Špecifikácia
-sada obsahujúca technologický návod na čistenie špeciálnych optík
-Leštiacu zlúčeninu
-bavlnené podušky a hrotové vyteráky
-odstraňovač prachu
Dodanie predmetu zmluvy uskutoční predávajúci v súlade so špecifikáciou uvedenou v tejto Kúpnej zmluve
a v cenovej ponuke, zaslanej do súťaţe podľa Výzvy na predkladanie ponúk.


II. Miesto plnenia a termín plnenia
Miestom plnenia tejto Kúpnej zmluvy je miesto realizácie projektu na Ţelezničná 621/12, 922 02
Krakovany.



Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v oznámenom termíne poverenými zástupcami.



Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, po podpise tejto Kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní od jej
účinnosti. Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami môţe byť podpísaná po získaní kladného
stanoviska od nadriadeného orgánu z ASFEU Bratislava.
III. Dodaná dokumentácia k predmetu kúpnej zmluvy

Predávajúci je povinný k dodávanému tovaru priloţiť Faktúry s kúpnou cenou, Dodací list a Odovzdávajúci
protokol. Tieto doklady budú dodané v 4 vyhotoveniach (jeden originál a 3 kópie).
IV. Povinnosti predávajúceho


Predávajúci je povinný dodať tovar podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.



Zodpovedá za úplnosť a špecifikáciu dodávky a dodrţanie dohodnutého termínu dodania.



Predávajúci sa zaväzuje, ţe strpí výkon kontroly/auditu/overovania na mieste dodania tovaru, ktoré je
miestom realizácie projektu s názvom „Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie“
kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12
Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP č. 155/2012/2.2/OPVaV a poskytne im
všetku potrebnú súčinnosť.
V. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar uvedený v čl. I. Zmluvy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
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VI. Cena za predmet kúpnej zmluvy
Cena celkom za dodanie tovaru je stanovená dohodou, v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z.z.
o cenách, v znení vyhlášky č. 87/1996 Z.z., a je vo výške ......................................€ bez DPH,
20 % DPH vo výške ...........................€, Cena s DPH

.................................€,

slovom ……………………………………………………..............................................................€,
alebo Konečná cena..................................€, slovom ...........................................................€.
 V cene za dodávku sú zahrnuté všetky súvisiace náklady za prepravu a prípadne iné vzniknuté
náklady.





VII. Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, ţe úhrada za tovar bude hradená na základe dodávateľskej faktúry
vystavenej po dodaní tovaru a jeho prevzatí kupujúcim, s lehotou splatnosti 60 dní.
Faktúra musí mať všetky predpísané náleţitosti a musí byť vystavená v 4 vyhotoveniach, jeden
originál a tri kópie.
VIII. Zodpovednosť za chyby
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar bez chýb, podľa špecifikácie uvedenej v cenovej
ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.



Zjavné chyby predmetu zmluvy je kupujúci povinný reklamovať ihneď po dodaní tovaru
predávajúcemu.



Predávajúci je povinný poškodený tovar bezodplatne vymeniť.



Predávajúci poskytne záruku na predmet Zmluvy kupujúcemu podľa slovenského Obchodného
zákonníka.
IX. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania úhrady faktúr nie je dohodnutý.
X. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nezískal na plnenie predmetu zmluvy plánované zdroje
z ERDF a ŠR.




XI. Ďalšie dojednania
Zmluva je vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach, pričom kupujúci obdrţí 3 vyhotovenia
a predávajúci 1 vyhotovenie.
Zmluva môţe byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
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Zmluva nadobúda platnosť prejavením súhlasu s celým jej obsahom a podpísaním oprávnenými
zástupcami zmluvných strán. Podpísaná zmluva nadobudne účinnosť deň, po jej
zverejnení na
webovej stránke www.integratds.eu



Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpisujú.



Pre túto zmluvu platia všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

V ..................................... dňa .......................

.....................................................................
Predávajúci

V ............................................ dňa ......................

............................................................................
Kupujúci
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Príloha 2 do cenovej ponuky:

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Názov alebo obchodné meno uchádzača:

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

Adresa alebo sídlo uchádzača: ………………………………………………………………………………….......
IČO........................................,

IČ DPH: ………………………………

Tel.: ……………………………….................FAX. ..............................................
Webové sídlo: ...............................................................................................
e-mail: .............................................................................................................

Názov tovaru

Merná jednotka

Dodanie Bezkyslíkovej medi, monokryštálov medi, podložiek, chemikálií a iného
vedeckého materiálu podľa špecifikácie vo Výzve na predkladanie ponúk
KRITÉRIUM – „CENA“
- na predmet zákazky ako celok:

Navrhovaná cena
bez DPH v €

Požadované kusy

Navrhovaná cena
s DPH v €

Konečná cena
v €

Celková cena uchádzača:
- u platiteľa DPH – celková cena s DPH
...............................................v €
z toho DPH .............................v €
-u neplatiteľa DPH – konečná cena
.................................................v €

V .................................... dňa................. ……..

........................................................
Uchádzač, podpis a pečiatka
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Príloha 3 do cenovej ponuky:

Vyhlásenie uchádzača o platení/neplatení DPH

Ja, dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, ţe som /nie som platcom DPH1.

V ............................................... dňa .......................

.........................................................
podpis uchádzača

1) Nehodiace sa vyškrtne
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