
Výzva na predloženie ponuky 
(prieskum trhu) 

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     tel.: 02/60294640 

 
  
 

Odborné informácie súvisiace s predmetom zákazky poskytne: 
RNDr. Zámečník  e-mail: zamecnik@smu.gov.sk   tel.: 02/60294322 

 
 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Oprava riadiacej jednotky NE prietoku plynu 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky bude vykonanie opravy hardvéru riadiacej a komunikačnej jednotky NE 
prietoku plynu. 
 

Riadiaca a komunikačná jednotka pozostáva zo súboru elektronických kariet, ktoré sú v skrini 
riadiacej jednotky (MediumTower PC) zabudované v troch ISA slotoch. Karty slúžia pre 
zabezpečenie komunikácie s etalonážnym zariadením, zabezpečenie snímania impulzov z optického 
pravítka zvona, prostredníctvom ktorého je určená vertikálna poloha  zvona. Tretia karta je  
špeciálna čítačová karta. Operačný program je Windows 98SE. Z perspektívneho hľadiska je 
požadovaný upgrade operačného systému na  Windows XP (a novší). Preto pri použití ovládacieho 
programu Windows XP (a novší) je potrebné tiež vykonať prispôsobenie ovládacieho programu, 
ktorý je vytvorený v DELPHI 5, a zrealizovať priamy prístup k vstupno/výstupným bránam (I/O 
ports), ktoré aplikácia používa.  Dôležitou požiadavkou je tiež pripojenie riadiacej jednotky NE 
v rámci lokálnej počítačovej siete laboratórií prietoku.  
 

Po vykonaní požadovaných prác na náhrade riadiaceho systému NE bude potrebné vykonať: 
- aktualizáciu softvéru riadiacej a komunikačnej jednotky NE prietoku plynu  
- opravu, resp. doplnenie prepäťovej ochrany elektronickej časti NE prietoku plynu 
 
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
SMÚ, Karloveská 63, 842 055 Bratislava 
 
MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednotlivú zákazku na poskytnutie služby – 
tzn. nižšia ako 20 000 eur bez DPH počas doby platnosti zákazky. Predpoklad 3.000 eur bez 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. 
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 cena uvedená v EUR bez DPH 
 
REALIZÁCIA : 
Do 30.04.2014 

 
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, resp. Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní) 

- Referencie v oblasti riadiacich systémov a skúšobných zariadení prietoku plynov 
- Čestné vyhlásenie o znalosti programovacieho jazyku DELPHI. 
 
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: 
10.02.2014 do 8.00 hod. 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne, alebo 
e-mailom na adresu: rondrus@smu.gov.sk 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY 
04.02.2014 


