
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. Švantner        e-mail: svantner@smu.gov.sk      tel.: 02/60294277 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Systémovo technicko ekonomická analýza sústavy národných etalónov vyhlásených v Slovenskej 
republike 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky bude: 
- analýza štruktúry národných etalónov Slovenskej republiky 
- analýza fyzickej zhody sústavy národných etalónov s pôvodne vyhláseným stavom, 
- analýza funkčnosti reálnej využiteľnosti a potrieb národných etalónov v národnom hospodárstve 

a vo výskumno rozvojových projektoch v SR 
- návrhy na zlepšenie metrologických parametrov národných etalónov 
- definovanie prioritnej skupiny národných etalónov 
- definovanie hodnotiacich kritérií národných etalónov pre potreby merania ich efektívnosti v 

národnom hospodárstve 
- porovnanie národných etalónov SR s národnými etalónmi vo vybraných krajinách Európskej únie 
- ďalšie návrhy a odporúčania v súvislosti s ďalším postupom s národnými etalónmi Slovenskej 

republiky 
- vypracovanie cenovej kalkulácie na udržiavanie, resp. rozvoj parametrov národných etalónov 
 
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. 
 
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK : 
Najnižšia cena uvedená v EUR bez DPH 
 
REALIZÁCIA :  
Do 15.12.2013 
 
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 



Vystavenie objednávky  
 
PODMIENKY Ú ČASTI : 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 
Výpis z Obchodného registra, ak je uchádzačom obchodná spoločnosť. 
 
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:  
17.10.2013 do 8.00 hod. 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo 
e-mailom na adresu: rondrus@smu.gov.sk 
 


