
 

 

 

 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Dátum 
 LL_MET_01 Mgr. Marína Polonská  

+421 903 239 707 
17.12.2020 

 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

 
Spoločnosť Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava v postavení verejného obstarávateľa (ďalej 

len „verejný obstarávateľ“)  v zmysle § 8 ods. (1) písm. c) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len ako 
„ZVO“) realizuje zákazku s nízkou hodnotou v zmysle §117 ZVO a príručkou k procesu verejného obstarávania pre 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra. 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ  Lambda Life a.s. 

Sídlo Levočská 3, 851 01 Bratislava 

Zdroj financovania Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Predmet zákazky Metodika inovatívneho sortovania buniek 

Kontaktná osoba pre prieskum trhu Mgr. Marína Polonská, +421 903 239 707, obstaravanie@lambda.sk 

 

2. Predmet obstarávania: 

Predmetom tohto prieskumu trhu je dodanie inovatívnej metodiky sortovania buniek vrátane aplikačnej 
podpory pri jej uplatnení v rámci výskumného projektu. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

3. Miesto a spôsob predloženia ponuky a komunikácie: 

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe emailom na adresu: obstaravanie@lambda.sk, a to 
v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. Ponuka musí byť predložená 
v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe. 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom VO a obchodné podmienky:  

Výsledkom prieskumu trhu bude určenie úspešného uchádzača, s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí 
zmluvu v zmysle prílohy č. 4 tejto výzvy. 

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu 
oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 61 536,67 € bez DPH 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miestom dodania predmetu zákazky je laboratórium verejného obstarávateľa na adrese Fatranská č. 5A, 
949 01 Nitra-Chrenová 

7. Lehoty na dodanie predmetu zákazky: Lehota na dodanie predmetu zákazky je 210 kalendárnych dní, 
následná aplikačná podpora bude 20 mesiacov odo dňa dodania metodiky. 

Výzva na prieskum trhu  



 

 

 

8. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, v rámci projektu „Integratívna 
stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na 
kvalitu života“ ITMS kód 313011V446 

9. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky musia byť predložené do 11.01..2021 do 12.00 hod 
elektronicky. 

10. Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač predkladá ponuku v zmysle bodu 3 tejto výzvy elektronicky na 
uvedenú emailovú adresu. Uchádzač predkladá ponuku vo formáte .pdf. 

11. Jazyk ponuky: Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú 

v slovenskom alebo českom jazyku. 

12. Pokyny na zostavenie ponuky (obsah ponuky):  

- Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, 
fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.);  

b. Súhrnná cenovú ponuka uchádzača (vyplnenú podľa prílohu č. 2 tejto výzvy); 

c. Doklady k preukázaniu podmienok účasti osobného postavenia; Túto skutočnosť preukáže 

spôsobom uvedeným v §32 ZVO. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov 
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže tento doklad nahradiť zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si 
túto skutočnosť overí na stránke uvo.gov.sk; 

d. Čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa prílohy č. 3 
tejto výzvy; 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným 

kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena predmetu zákazky bez DPH. Verejný obstarávateľ označí 
za úspešnú ponuku tú, ktorá bude zo všetkých predložených ponúk najlacnejšia.  

14. Podmienky účasti: 

a. Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len osoba, ktorá preukáže podmienky účasti podľa § 32 
zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže 
spôsobom uvedeným v ZVO. V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO. 

b. Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá 
prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti 
byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné. 

15. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2021  

16. Zoznam príloh výzvy: 

- Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky 
- Príloha č. 2: Súhrnná cenová ponuka  
-  Príloha č. 3: Vzor Čestného vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
- Príloha č. 4: Návrh zmluvy 
 

Za Vami predloženú cenovú ponuku a záujem dodávať požadované tovary za férových podmienok Vám 
vopred ďakujeme.  

 

 

S úctou 

Mgr. Marína Polonská 

   Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie 


