Výzva na predkladanie ponúk
(prieskum trhu)
zákazka podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Úradný názov
Poštová adresa
Mesto
IČO
Kontaktná osoba

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
Bratislava
PSČ
842 55
30810701
JUDr. Ondruš
e-mail: rondrus@smu.gov.sk
tel.: 02/60294640
Odborné informácie súvisiace s predmetom zákazky poskytne:
Mgr. Blahušiak e-mail: blahusiak@smu.gov.sk tel.: 02/60294708

NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:
Konštrukcia radónovej komory
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Zákazka pozostáva z výroby a dodania radónovej komory (vrátane manipulačného podvozku), ktorá
má slúžiť na prenos jednotky Becquerel vo vzduchu do praxe. Súčasťou zákazky je aj predloženie
technickej a výkresovej dokumentácie.
Radónová komora musí spĺňať nasledovné rozmery a technické požiadavky:
vnútorný priemer komory tvaru valca:
dĺžka komory tvaru valca:
hrúbka stien valca:
materiál valca:
pracovný rozsah tlakov:
pracovná teplota:
dvere predné:
veko zadné:
manipulačný podvozok:

(800 - 850) mm
(2000 ± 100) mm
minimálne 4 mm
nehrdzavejúca oceľ
0 kPa abs. až 100 kPa
0 až 40 °C
priehľadné (sklenené)
hliníkové
oceľ

Komora musí byť schopná evakuácie. Telo radónovej komory (valec) musí mať na oboch koncoch
navarené čelá vyfrézované do roviny. Po obvode čiel musí byť vyfrézovaná drážka pre tesniaci Okrúžok s Ø = 6 mm.
Zo zadnej strany komory bude na navarené čelo pomocou 16 skrutiek primontované hliníkové veko
(hrúbka 10 mm). Z prednej strany bude pomocou rýchlospojok prichytené na čelo veko
z priehľadného skla (hrúbka min. 10 mm). Predné veko bude k čelu primontované z boku na pánte,
tak aby veko bolo možné otvoriť. V čelách bude vyfrézovaných 16 otvorov so závitom M10. Na
chrbte komory bude navarených 6 vákuových spojov s vnútorným priemerom 24 mm (typové
označenie KF 25). Tieto vákuové spoje budú navarené vo vzdialenosti 250 mm od každého čela a
vzájomná vzdialenosť medzi nimi bude 300 mm.
Radónová komora bude vybavená manipulačným podvozkom (materiál oceľ) so štyrmi
zaistiteľnými kolieskami. Výška celého zariadenia (podvozok aj s namontovanou komorou) bude
(1600 ± 50) mm.
V komore budú v dolnej časti navarené štyri skrutky/matice na upevnenie koľajničiek s rozchodom
560 mm a štyri skrutky na upevnenie koľajničiek s rozchodom 800 mm vodorovne.
Súčasťou predkladanej cenovej ponuky musí byť dovoz nerezovej komory spolu s manipulačným
podvozkom a koncovými vekami do sídla verejného obstarávateľa (miestnosť H-172).

Grafické znázornenie návrhu radónovej komory

Verejný obstarávateľ, vzhľadom na špecifický charakter radónovej komory a jej osobitné technické
parametre, má za to, že požadovaný typ radónovej komory je jedinečný pre daný prípad a preto
musí byť vyrobený na mieru podľa technických požiadaviek verejného obstarávateľa. Z uvedeného
dôvodu ide o tovar, ktorý nie je bežne dostupný na trhu.
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:
V sídle verejného obstarávateľa.
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednotlivú zákazku podľa § 5 ods. 4
zákona na tovary a služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, podľa vnútornej kalkulácie
verejného obstarávateľ maximálne do výšky 10 000 EUR s DPH.
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

(vrátane dopravy). 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.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Najnižšia celková cena s DPH. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.
REALIZÁCIA :
Najneskôr do 28.12.2016.
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
Vyhotovenie objednávky úspešnému uchádzačovi.
PODMIENKY ÚČASTI :
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
na daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“).
b) Ak je uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre
verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ odporúča uviesť túto informáciu v ponuke –
v takomto prípade nie je potrebné predkladať doklady o zapísaní do Zoznamu
hospodárskych subjektov, ani predkladať doklad podľa písm. a).
Verejný obstarávateľ v prípade nepredloženia originálu alebo osvedčenej kópie požadovaného
dokladu vyzve úspešného uchádzača na jeho predloženie.
OSTATNÉ PODMIENKY :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnu 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:
07.11.2016 do 12.00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne, alebo e-mailom
na adresu: rondrus@smu.gov.sk .
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY
02.11.2016

