
Výzva na predkladanie ponúk 
(prieskum trhu) 

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

 
 
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 
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 

 

  
 

 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Oprava rozvodov a príslušenstva budovy 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Zákazka pozostáva z poskytnutia služby – opravy rozvodov a príslušenstva objektu „V“ v správe 
SMU a to vodovodných rozvodov, kanalizačných rozvodov, rozvodov elektrickej inštalácie, opravy 
exteriérového schodiska vrátane odstránenia poškodených, umiestnenia a montáže nových: sanity, 
elektroinštalácie, dlažby a podhľadov s príslušenstvom. Súčasťou zákazky je predloženie revíznej 
správy potvrdenej revíznym technikom, ako aj odvoz a likvidácia odpadu vzniknutého v súvislosti 
so zákazkou. 
 
Technické požiadavky: 
 
 Charakteristika Cena 

Druh 
tovaru / práce 

Typ Materiál Farba Počet kusov / 
výmera / 

rozsah prác 

vrátane 
demontáže a 

montáže 
Sanita      
Pisoár samosplachovací 

senzorový 
keramika biela 2 ks 

 
 

Výlevka voľne stojaca keramika biela 1 ks 
 

 

Toaletná misa voľne stojaca keramika biela 4 ks 
 

 

Vodovodná batéria páková antikor antikor 5 ks  
Odsávač vzduchu senzorový 

200 x 200 mm 
plast biela 4 ks 

 
 

Parapetná doska interiérová 
350x9500x35 mm 

drevotrieska kalvados 1 ks  

Elektroinštalácia      
Vypínač dvojitý 

komplet 
plast biela 51 ks 

 
 

Zásuvka dvojitá 
komplet 

plast biela 110 ks 
 

 

Svietidlo stropné 
kazetové neón 

plast biela 72 ks 
 

 

Svietidlo stropné 
neón 

plast biela 3 ks 
 

 

Svietidlo stropné 
halogén 

plast biela 8 ks 
 

 



Svietidlo stropné 
bodové 

plast biela 16 ks 
 

 

Svietidlo núdzové plast zelená 6 ks 
 

 

Snímač pohybový plast biela 4 ks  
Elektrický kábel CYKY meď medená podľa potreby  
Dlažba a podhľad      
Dlažba exteriérová 

300 x 300 mm 
keramika 

protišmyková 
krémová 33 m2  

Lepidlo k dlažbe mrazuvzdorné flexi - - 33 m2  
Penetračný náter 
pod dlažbu 

hĺbkový - - 33 m2  

Betonáž schodiska betón betón - 15 m2  
Podhľad kazetový exteriérový s 

konštrukciou 
- biela 27 m2  

Oprava a prečistenie 
kanalizačných 
rozvodov 

   podľa potreby  

Oprava a prečistenie 
vodovodných 
rozvodov 

   podľa potreby  

Elektroinštalačné 
práce  

   podľa potreby  

Odvoz a likvidácia 
odpadu 

   podľa potreby  

Spolu v EUR bez DPH  
DPH 20 %  

Celkom v EUR s DPH  
 
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava. 
 
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: 
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky (na každú položku). 
 
VARIANTNÉ RIEŠENIE: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 
MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednotlivú zákazku na tovary a služby 
bežne dostupné na trhu – tzn. nižšia ako 20 000 eur bez DPH počas doby platnosti zákazky. 
 
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 zákazky 
(dodanie na miesto určenia, montáž, obaly, zber a ekologická likvidácia prázdnych obalov, ...). 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. 
 
V CENOVEJ PONUKE SA POŽADUJE UVIESŤ :  
Ponuku je potrebné predložiť formou vyplnenej vyššie uvedenej tabuľky – posledný stĺpec. 
 
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
Najnižšia cena. 



REALIZÁCIA: 
30.06.2014 
 
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý predložil najnižšiu cenu na 
predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa. Zároveň si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo nevystaviť objednávku žiadnemu z uchádzačov v prípade, že ponúkaná cena 
prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky. 
 
PODMIENKY ÚČASTI: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 

a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

b) Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov 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 podnikateľov, ani 
predkladať doklad podľa písm. a). 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie 
dokladu nie staršej ako tri mesiace. 
 
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 PONÚK: 
06.06.2014 do 08.00 hod. 
 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne, alebo e-mailom 
na adresu: rondrus@smu.gov.sk . 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY: 
02.06.2014 
 
 
 
 


