Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

Všetkým uchádzačom/záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Košice
30.11.2017

Vybavuje
JUDr. Pitoňáková
055/611 83 33

Vec
Výzva na zaslanie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
„TLC scanner pre kontrolu kvality rádiofarmák“ – 1 kus,
za účelom výberového konania.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete
zákazky.
Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške do 13 700,00 EUR bez DPH, budú
pre verejného obstarávateľa neprijateľné.
Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu pitonakova@inmm.sk,
poštou na adresu verejného obstarávateľa alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením:
„NEOTVÁRAŤ – TLC scanner pre kontrolu kvality rádiofarmák“ do podateľne verejného
obstarávateľa v termíne do 08.12.2017 do 13.00 hod.
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej
v Prílohe č. 2 (návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy).
Po vyhodnotení ponúk bude s úspešným uchádzačom uzavretá kúpna zmluva na
predmet zákazky, ktorej návrh Vám zasielame ako prílohu tejto výzvy.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuky na požadovaný
predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.
S pozdravom

Ing. František Lešundák
riaditeľ INMM
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Príloha
1. Špecifikácia predmetu zákazky
2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky
3. Opis predmetu zákazky – TLC scanner pre kontrolu kvality rádiofarmák
4. Návrh kúpnej zmluvy na dodávku predmetu zákazky
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