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Vybavuje             Bratislava 

      Jozef Kučera ml.    11.4.2022 

           

 

 

VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky pre zákazku na dodanie tovaru 

bežne dostupného na trhu s názvom: 

 

Membrány 

 

Dodávka tovaru je súčasťou realizácie projektu  s názvom: „Priemyselný výskum 

nových technologických postupov výroby závlahovej vody“, kód ITMS: 

313022V911. 

 

Veríme, že predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v 

súlade s výzvou. 

 

 

S pozdravom 

 

 

Jozef Kučera 

konateľ 

 

 

Príloha 1: Výzva v rámci prieskumu trhu 
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Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) 

Prieskumu trhu je vykonávaný v súvislosti s implementáciou projektu (kód 313022V911).  

 

Identifikačné údaje zadávateľa prieskumu trhu: 

Názov spoločnosti: CHEZAR, spol. s r.o.  

Sídlo spoločnosti: Rajecká 22, 821 07 Bratislava  

IČO: 35 701 501 

DIČ: 2020331951 

IČ DPH: SK2020331951 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel.Sro, vložka č.: 

12014/B  

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Kučera, konateľ  

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kučera ml 

Telefón/mobil: 0917 232 034 

e-mail: jozef.kucera.ml@chezar.sk 

Web: www.chezar.sk 

 

Názov projektu:    

Priemyselný výskum nových technologických postupov výroby závlahovej vody 

 

Miesto plnenia/dodania zákazky:  

Výskumné laboratórium spoločnosti CHEZAR, s.r.o. - Nobelova 34, 831 02 Bratislava 

Spôsob dodania: priebežné dodanie tovaru na základe objednávok 

Názov zákazky: Membrány 

Druh zákazky: tovar 

Kód CPV: 3800000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie 

Typ zmluvy: Kúpna zmluva alebo Objednávka 

Platnosť zmluvy/Lehota na dodanie tovaru:  2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

zmluva 

Vymedzenie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky je vymedzený na úrovni jedného logického celku, ktorý musí byť 

nacenený na základe požadovaných minimálnych technických požiadaviek. Logický celok 

musí spĺňať minimálne technické požiadavky a parametre (viď príloha tejto výzvy), 

v opačnom prípade tento logický celok nebude zaradený do vyhodnotenia prieskumu 

trhu. Minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované 

v prílohe tejto výzvy.Podrobná špecifikácia jednotlivých položiek je uvedená v Prílohe č. 1 

Variantné riešenie: neumožňuje sa 

 

Spôsob vypracovania cenovej ponuky:  

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. Akceptované budú aj 

cenové ponuky v českom jazyku 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, bude vypočítaná podľa zákonov platných a účinných 

ku dňu predloženia cenovej ponuky. 

Cenová ponuka za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s požadovaným 

predmetom zákazky, t.j. cenu za dodanie tovaru. 
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Predkladané cenové ponuky musia spĺňať požadované minimálne technické požiadavky 

podľa prílohy tejto výzvy. Pre logický celok je možné ponúknuť v cenovej ponuke 

prípadne aj iný porovnateľný tovar a komponenty, ktoré budú mať parametre minimálne 

rovnaké, alebo vyššie, než uvedené. Všetky požiadavky, ktoré sú požadované 

v technickej špecifikácii, sú určené ako minimálne požadované technické požiadavky.  

Cenu je potrebné uviesť v EUR bez DPH. Predložené cenové ponuky na uvedený predmet 

zákazky musia byť vypracované na úrovni celého logického celku, ktorý bude predmetom 

vyhodnotenia prieskumu trhu, tzn. nie je prípustné predložiť cenovú ponuku na časť 

logického celku, inak nebude predložená cenová ponuka zaradená do vyhodnotenia. 

Cenová ponuka zostane platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.6.2022 

 

Cenová ponuka musí obsahovať : 

 

➢ obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú 

ponuku vypracoval,  

➢ dátum vypracovania cenovej ponuky 

➢ typové označenie logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva 

alebo názov logického celku (ak typové označenie pre dané zariadenia 

neexistuje),  

➢ opis ponúkaného tovaru, ktorý/á je predmetom cenovej ponuky a pod., resp. 

doklady preukazujúce, že cenová ponuka spĺňa všetky požadované parametre, 

charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie predmetu 

zákazky / opisu predmetu zákazky,  

 

Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač splní podmienky účasti v prieskume trhu tým, že predloží cenovú ponuku na 

predmet prieskumu trhu písomnou formou na úrovni celého logického celku, ktorý je 

predmetom prieskumu trhu.  

  

Spôsob predloženia ponuky: 

a) e-mailom na adresu: jozef.kucera.ml@chezar.sk 

b) poštou, kuriérom, osobne (adresa pre doručenie: CHEZAR, s.r.o. Rajecká 22, 

821 07 Bratislava – sídlo zadávateľa) 

 

Lehota na predloženie cenových ponúk:      do 22.4.2022 (12:00 hod) 

Spôsob vyhodnotenia ponúk:  

Predložené cenové ponuky môže zadávateľ zahrnúť do vyhodnotenia len za predpokladu, 

že ich obsah zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie 

cenových ponúk.  

Zadávateľ si vyhradzuje právo prijať cenovú ponuku na základe tohto prieskumu trhu.  

 

Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Nákup predmetu cenovej ponuky (zákazky) bude financovaný zo štrukturálnych fondov 

(finančných zdrojov EÚ) na základe právoplatne ukončeného procesu verejného 

obstarávania v zmysle platných právnych predpisov. 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.  

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku 
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Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou 

faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. Splatnosť faktúry je 30 

dní odo dňa doručenia faktúry. 

Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzavretej Obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného 

finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov a to zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o 

nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných 

podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú 

súčinnosť. 

 

 

V Bratislave, dňa 11.4.2022 

 

 

 Ing. Jozef Kučera  

 konateľ spoločnosti CHEZAR, spol. s r.o. 
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Príloha 1: 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Názov: Membrány 

Kód CPV: 3800000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie 

 

 

Technická špecifikácia 

1. Membrány 

Minimálne technické požiadavky:  

⚫ min 35 m2, určené ultrafiltráciu 

⚫ počet kusov 3 

 


