
P R I E S K U M   T R H U 
 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Úradný názov  Slovenský metrologický ústav 
Poštová adresa  Karloveská 63  
Mesto  Bratislava  PSČ  842 55  
IČO  30810701  
Kontaktná osoba  Erika Hulíková 

Jarmila Steigaufová  
e-mail  
 

hulikova@smu.gov.sk 
steigaufova@smu.gov.sk 

02/60294972 
02/60294362 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:  
Oprava špeciálneho zariadenia – Národný etalón ( NE ) prietoku vody 
 
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:  
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava  
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
Zákazka pozostáva z: 
- opravy hydraulického upínača DN150 
- opravy snímania strednej polohy prepínacej klapky na vetve KL1, DN 100 
- opravy pilotného ventilu upínača malej trate 
- opravy, resp. výmeny  uzatváracej klapky DN100 
- opravy odtrhovej hrany na meracej vetve KL2, DN 40 
- oprava elektrického napájania kontrolných etalónov prietoku 
- vyčistenia a nastavenie regulačných ventilov 
- nastavenie SW pre možnosť merania s hmotnostným prietokomerom 
 
Obhliadka zariadenia priamo na mieste u obstarávateľa je možná počas lehoty na 
predkladanie ponúk. Bližšie informácie poskytne Igor Mišina, resp. Ing. Štefan Makovník, 
tel.: 60294431,  mail: misina@smu.gov.sk, makovnik@smu.gov.sk,  
 
 
KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH OBSAHOVEJ STRÁNKY PREDMETU 
ZÁKAZKY:  
Erika Hulíková, tel.: +421 2 60294972,  e-mail: hulikova@smu.gov.sk, alebo 
Jarmila Steigaufová tel.: +421 2 60294362, e-mail: steigaufova@smu.gov.sk 
Odborné informácie poskytne Igor Mišina, resp. Ing. Štefan Makovník, tel.: 60294431,                                     
mail: misina@smu.gov.sk, makovnik@smu.gov.sk,  
 
 
V KALKULÁCII SA POŽADUJE UVIESŤ :  
Navrhnutá cena v cenovej ponuke za opravu Národného etalónu prietoku vody bude 
vyjadrená v EUR bez DPH ako cena za jednotlivé položky výzvy, tak aj za celú zákazku. Ak 
navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu. Cena musí byť 
zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta a musí byť uvedená, ako konečná. 
 



KRITÉRIUM VYHODNOTENIA KALKULÁCIÍ:  
Referencie a skúsenosti v oblasti výroby skúšobných zariadení a riadiacich systémov pre 
prietok kvapalín, najnižšia cena. 
 
REALIZÁCIA : 
Do 30.09. 2013 
  
 
OSTATNÉ PODMIENKY : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
 
UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV:  
17.09. 2013 do 12.00 hod.  
 
 
Návrhy musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo      
e-mailom na adresu: hulikova@smu.gov.sk 
         steigaufova@smu.gov.sk  
Neúplný návrh nebude hodnotený. 
 
 
 


