
 

 

 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
 

Nezisková organizácia Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, n.o. (ďalej 

len ISEMI ) realizuje prieskum trhu na poskytnutie tovaru podľa nižšie uvedenej špecifikácie.  

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZADÁVATEĽA: 

Obchodné meno: ISEMI 

Sídlo:   Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 

IČO/DIČ/ IČ DPH: 45743509 / 2024121704 / SK2024121704 

Zastúpená:  Ing. Ľubomír Zápotočný 

Zapísaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom: OVVS/NO-7/14  

Kontaktná osoba:  Martin Kostolný 

Kontaktné miesto:  ISEMI, Vysokoškolákov 41/8, 010 08  Žilina 

Email:    kostolny@isemi.sk 

Telefón. č.:  +421 910 850 285 

 

VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

1. Kvapalinový chromatograf s detektorom pracujúcim v ultrafialovom a viditeľnom 

spektre a s fluorescenčným detektorom. 

2. Plynový chromatograf s MEMS detektorom 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 38432200-4, 38432210-7 

 

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV: 

▪ Dodávateľ musí byť oprávnený dodať predmet zákazky. 

▪ Dodávateľ musí byť schopný zabezpečiť záručný a pozáručný servis, ktorý ale nie je 

predmetom zákazky. 

 

MIESTO PLNENIA: 

Miesto dodávky: ISEM – Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, 

Vysokoškolákov 41, 010 08  Žilina.  

Konečný užívateľ: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, NAKA.  

 

VYMEDZENIE PREDMETU CENOVEJ PONUKY: 

Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku podľa požadovaného rozsahu. V cene 

musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím predmetu plnenia a všetky 

náležitosti potrebné pre jeho dodanie. 

 



 

 

KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK: 

▪ Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena  v EUR. 

▪ Cenová ponuka musí byť komplexná. 

 

SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: 

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr  do 30. apríla 2019 do 12:00 hod.  

Osobne, poštou (rozhoduje dátum doručenia zásielky podľa záznamov pošty/doručovateľa) 

na adrese zadávateľa alebo elektronickou poštou vo forme bežne čitateľných formátov 

zaslanej na e-mail: kostolny@isemi.sk . 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 

Zdroje financovania: Predmet zákazky je financovaný z fondov Európskej únie v rámci 

H2020.  

 

UPOZORNENIE: 

Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži 

zadávateľovi len na informatívne účely. Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou zadávateľa 

oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu. 

 

V Žiline 17. apríla 2019       

 

 

 

Ing. Martin Kostolný 

Vedúci kancelárie 
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