
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  JUDr. Ondruš        e-mail: rondrus@smu.gov.sk 

 
  
 

Odborné informácie súvisiace s predmetom zákazky poskytne: 
Ing. Kavecký        e-mail: kavecky@smu.gov.sk  tel.: 02/60294533 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Oprava plochej strechy budovy SMÚ – havarijný stav 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky bude odstránenie zatekania strechy budovy v sídle SMÚ na Karloveskej 
ulici č. 63 v Bratislave, s tým spojené predpokladané činnosti:  
- odstránenie hydroizolačnej vrstvy 
- odstránenie poškodenej časti skladby strechy 
- dodávka a montáž náhrady za poškodenú časť skladby strechy 
- demontáž a montáž bleskozvodu 
- dodávka a montáž hydroizolačného materiálu 
- búracie práce spojené s opravou strechy 
- odvoz stavebného odpadu spojeného s opravou strechy 
 
Ide o plochú strechu, z ktorej neodteká dažďová voda, táto voda cez poškodenú izoláciu postupne 
preniká do priestorov a poškodzuje elektrické rozvody, čím bezprostredne ohrozuje funkčnosť 
a bezpečnosť elektrických rozvodov v budove a tým i život a zdravie zamestnancov SMÚ. Tento 
havarijný stav je fotograficky zdokumentovaný (časť fotodokumentácie tvorí súčasť tejto výzvy). 
Pred predložením ponuky je možné nahliadnúť do celkovej fotodokumentácie, resp. uskutočniť 
obhliadku poškodenej strechy, ktorá sa uskutoční dňa 23.10.2013 o 09:00 hod. v objekte SMÚ 
na Karloveskej ul. 63 v Bratislave. 
 
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
SMÚ, Karloveská 63, 842 055 Bratislava 
 
CENA 
Cena je uvedená v EUR bez DPH  a zaokrúhľuje  sa maximálne na dve desatinné miesta. 
Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou 
predmetu plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Cena musí byť 
stanovená v súlade so zákonom o cenách. Splatnosť faktúry je 30 dní. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje preddavky na realizáciu plnenia. 
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KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
Najnižšia cena uvedená v EUR bez DPH, vrátane podrobného rozpisu cenovej kalkulácie 
 
REALIZÁCIA : 
ihneď – havarijný stav 
 
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 
Vyhotovenie objednávky 
 
PODMIENKY ÚČASTI : 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 
Doklad o oprávnení poskytovať služby uvedené v predmete zákazky (Výpis z Obchodného 
registra, Výpis zo živnostenského registra). 
 
OSTATNÉ PODMIENKY : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody 
zrušenia použitého postupu zadávania zákazky sú: 
• Nepredloženie žiadnej ponuky, 
• Nesplnenie podmienok účasti uchádzačom, 
• Nesplnenie určených požiadaviek predloženými ponukami, 
• Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
 
Predložené cenové ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou 
z vnútornej kalkulácie verejného obstarávateľa. Neúplná ponuka nebude hodnotená. Uchádzač 
súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom. 
 
UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV: 
25.10.2013 do 8.00 hod. 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo 
e-mailom na adresu: rondrus@smu.gov.sk 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY 
21.10.2013 
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