
 

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadén1ie vied 

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

podľa ~ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o\ erejnom obstaráv<.mí v znení neskorších predpism 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Geofyzikálny ústav SAV 
Sídlo: Dúbravská cesta 9. 845 28 Bratislava 
IČO: OO 586 935 
Kontaktná osoba: Mgr. Fridrich Valach. PhD. 
Telefón: 035/7602211 
E-mail: fridrich@geomag.sk 

Typ verejného obstarávatePa: 
§6 ods.1 písm. d) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Predmet zákazky: 
Názov: Oprava protónového magnetometra 
Číselné kódy- hlavný slovník CPV: 50411000-9 opravy a údržba meracích prístrojov 
Predpokladaná hodnota zákazky: do 1400,- € bez DPH. 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Verejný obstará-rateľpožaduje od uchúdiača opravu protónorého magnetometra 1'}'roheného 
v roku 1986 po skrate. 

Miesto dodania predmetu zákazky: 
Geomagnetické observatórium Geofyzikálneho ústavu SAV v Hurbanove. 

Obsah cenovej ponuky: 
Uchádzač zašle písomne na uvedený e-mail v úvode cenovú ponuku na požadovaný predmet 
zákazky. Cenová ponuka musí zahŕl1ať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním tovaru 

/resp. služby/. 

Termín dodania tovaru/poskytnutia služby: 
Najneskôr do konca mesiaca november 2014. 

Lehota predloženia cenovej ponuky: 
Ponuku žiadame doručiť najneskôr do 31. októbra 2014 do 15 :OO hod. 



Kritérium n a vyhodnotenie ce nových ponúk: 
Naj ni7..šia cena ' Eur. 

Vy hodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoč n í dl'ln 3. no' embra :w l-L 
Po Yyhodnoh.'nÍ predloicn~ ch cenm·~·ch ponúk 'ercjn) tlbstaráYatd " oznúmi úspcšnl5mu 

uchádzačo,· i. že jeho ponuku prij íma a doruč í mu dl\ äznú objcdnú\ ku na predmet /.áJ..azky. 

Ďa lš ie info rm~í cic \'Crcjného ubstará\'a tel'a : 
Verej n~· obstará' atd môže zrušiť ponuku na po7adoqlJ1~ tt l\ ar/službu ak: 

nehoJa prcdlo:le:-;6 ani jedna ponuka 
ani jeden uchútil.ač nesplnil podmienk: účasti 

ani jedna z prcdložen~ch ponúk nezodpo,·cdala určen im požiada,·kúm 
nastala zmena okolností. za ktor)'ch bo la , ·i·zya zwrejnená 
Yyskytli Sä iné ncpredYídnterné okolnost i. najmä nepridelenic. alebo zrušenie 
prideienia tinančn)·ch prostriedkov na predmet obstará' ani a. 

Veríme. že predložite ponuku na požadO\·an}· predmet zákazky v súlade s \')·z, ou. 

V Hurbanove. dňa: 27. l O. 20 14 

RNDr. islav Brimich . CSc. 
riaditeľ GFÚ SA V 




