
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 

 
 
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. Bagínová    e-mail: baginova@smu.gov.sk   tel.: 02/60294275 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Audit na použitie finančných prostriedkov EMRP projektov. 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky bude vypracovanie 14 nezávislých správ (audit 13-tich projektov) súvisiacich s 
použitím finančných prostriedkov určených na realizáciu EMRP projektov spolufinancovaných zo 
zdrojov EK a SR. Každá zo 14-tich správ bude vyhotovená po ukončení periódy projektu (v jednom 
prípade ukončenie 1. periódy projektu a v trinástich prípadoch ukončenie 2. periódy projektu - 
konečná fáza projektu) v období od 01.04.2014 do 31.07.2016 (podľa tabuľky - zoznam projektov 
a termíny ukončenia periód). 
 

P.č. Názov projektu 
1. 

perióda 

Ukončenie 
1. periódy 
projektu 

a následný audit 

2. 
perióda 

Ukončenie 
2. periódy  
projektu 

a následný audit 

1. 
ENV01 MACPoll (3809) - Metrológia  
chemických znečisťujúcich látok v ovzduší 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
31. máj 2014 

2. 
ENV05 Ocean (3810) - Metrológia  
pre salinitu a acidifikáciu oceánov 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
31. august 2014 

3. 
ENV09 MetroRWM (3811) - Metrológia  
nakladania s rádioaktívnym odpadom 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
30. september 2014 

4. 
IND01 HiTeMS (3812) - Metrológia vysokých  
teplôt pre priemyselné aplikácie (> 1000 ° C) 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
31. august 2014 

5. 
IND03 HighPRES (3813) - Metrológia  
vysokých tlakov pre priemyselné aplikácie     

EXTERNÝ 
AUDIT 30. september 2014 

6. 
IND04 MetroMetal (3814) - Metrológia  
ionizujúceho žiarenia v metalurgickom priemysle 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
30. november 2014 

7. 
ENV07 MeteoMet (3815) - Metrológia tlaku,  
teploty, vlhkosti a vzdušnej rýchlosti v atmosfére 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
30. september 2014 

8. 
ENV06 EUMETRISPEC (3816) - Spektrálne  
referenčné dáta pre monitorovanie atmosféry 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
31. október 2014 

9. 
SIB09 Elements (3817) - Primárne  
etalóny pre náročné prvky 

EXTERNÝ 
AUDIT 

28. február 2014 
EXTERNÝ 

AUDIT 
31. august 2015 

10. 
HLT09 MetrExtRT (3818) - Metrológia  
pre rádioterapiu s komplexnými radiačnými poliami 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
31. máj 2015 



11. 
NEW 07 THz Security (3819) - Mikrovlnná  
a Terahertzová metrológia 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
31. máj 2015 

12. 
SIB05 NewKILO (3820) - Vývoj praktických pros- 
triedkov na prenos jednotky hmot. podľa novej def. 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
31. máj 2015 

13. 
SIB51 GraphOhm (3821) - Metrológia  
kvantového odporu na báze grafénu 

    
EXTERNÝ 

AUDIT 
31. máj 2016 

 
Správy musia byť vypracované v slovenskom a anglickom jazyku v súlade s Medzinárodným 
štandardom na súvisiace služby (ISRS 4400) a v súlade s Etickým kódexom profesionálnych 
účtovníkov vydaným IFAC-om.  
Audítor musí mať oprávnenie na vykonávanie štatutárnych auditov účtovných dokladov v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17.mája 2006 o štatutárnom audite 
ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS. 
 
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 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. 
 
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 : 
Od 01.04.2014 do 31.12.2016 

 
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 
Uzatvorenie zmluvy o audítorskej činnosti s úspešným uchádzačom. Návrh zmluvy predloží 
úspešný uchádzač. 
 
PODMIENKY ÚČASTI : 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 
- Doklad o oprávnení poskytovať služby uvedené v predmete zákazky (Výpis z Obchodného 

registra, Výpis zo živnostenského registra, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní 
do zoznamu podnikateľov) 

- Licenciu na výkon audítorskej činnosti 
- Doklad preukazujúci uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone auditu 

a v súvislosti s auditom 
- Minimálne 5 preukázateľných referencií k uskutočneným auditom (kontaktná osoba) 
- Službu nemožno poskytnúť subdodávateľským spôsobom 
V prípade členstva uchádzača v Slovenskej komore audítorov – SKAU prosíme uviesť. 
 



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: 
13.03.2014 do 9.00 hod. 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne, alebo 
e-mailom na adresu: rondrus@smu.gov.sk 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY 
07.03.2014 


