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

 
 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Základná metrologická agenda – automatizovaný informačný systém SMU 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky bude pre Slovenský metrologický ústav (SMU) na mieru navrhnúť, realizovať 
a sprevádzkovať „Základnú metrologickú agendu /metrologické služby/ - automatizovaný 
informačný systém“ (ďalej len „IS“), ktorý zahŕňa do jedného softvéru systém  základnej 
metrologickej agendy, nadobudnutie licenčného práva na užívanie dodaného softvéru, vrátane jeho 
implementácie a integrácie a zabezpečiť služby súvisiace s jeho údržbou a rozvojom. Súčasťou 
predmetu dodávky má byť aj špecifikácia hardverových prostriedkov, operačného systému, 
potrebných na správnu a funkčnú realizáciu a používanie softverových riešení v podmienkach SMU 
a zálohovanie dát. 
 

Softvérové riešenie má: 
- zjednodušiť, zrýchliť a sprehľadniť procesy v IS, zabezpečiť jednoduchým spôsobom 

previazanosť informácií z prvotných evidenčných údajov až k sumárnym výstupom bez 
opustenia prostredia, 

- riadiť, automatizovať a mapovať procesy a činnosti spojené so Základnou metrologickou 
agendou a súvisiacich činností, 

- poskytnúť vhodné nástroje pre plánovanie a vyhodnocovanie činností – metrologických služieb 
a štatistických údajov, 

- umožniť užívateľsky jednoduchý export dát do nástrojov Microsoft Office optimálne 
zabudovaný priamo v IS. 

 

IS musí zahŕňať tieto hlavné moduly: 
1. Metrologická agenda - Evidencia meradiel 
2. Metrologická agenda - Evidencia zákazníkov vo väzbe na evidenciu meradiel  
3. Metrologická agenda - Cenník výkonov 

 

Variantné riešenia sa neumožňujú. 
 

Dodávka musí obsahovať: 
- Licenciu modulov IS 
- Migráciu dát z existujúcich databáz, prípadne ich konverziu 
- Interné testovanie 
- Špecifikáciu hardvéru,  databázového operačného systému na báze Microsoft a štandardných 

produktov Microsoft Office 
- Inštaláciu a konfiguráciu aplikácie 
- Zaškolenie správcov a kľúčových používateľov systému 



- Možnosť tvorby výstupov priamo používateľmi IS bez potreby programátorských zručností 
- Tvorbu dokumentácie a poskytnutie elektronických manuálov 
- Testovanie 
- Skúšobnú prevádzku v rozsahu určenom v návrhu riešenia 
- Podporu počas skúšobnej prevádzky 
- Zapracovanie pripomienok 
- Odborné projektové riadenie 
- Záručnú dobu na predmet dodávky 
- Servis a aplikačnú podporu 

 
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
SMÚ, Karloveská 63, 842 055 Bratislava 
 
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 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 28.02.2014 

 
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 
Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom. 
 
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) 

- Referencia funkčného Komplexného informačného systému v požadovanej štruktúre modulov a 
podsystémov, s rutinnou prevádzkou špecifickej Metrologickej agendy minimálne 3 roky 

- S ponukou dodávky predmetu zákazky predloží uchádzač relevantný návrh Realizačnej zmluvy 
s implementačným harmonogramom a s termínom odovzdania Komplexného IS  do rutinnej 
prevádzky. 

 
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: 
12.12.2013 do 8.00 hod. 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľne, alebo 
e-mailom na adresu: rondrus@smu.gov.sk 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY 
05.12.2013 


