
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 

 

  
 

Odborné informácie súvisiace s predmetom zákazky poskytne: 
RNDr. Compel        e-mail: compel@smu.gov.sk    tel.: 02/60294665 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Ožarovanie zväzkom protónov 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Zákazka pozostáva z poskytnutia služby – Poskytnutie ožarovania rôznych meracích zostáv 
a materiálov dodaných objednávateľom, zostavených na mieste a obsluhovaných pracovníkmi 
objednávateľa na mieste u dodávateľa, scanovaným zväzkom protónov dodávateľa v rozsahu 
energií optimálne od 60 MeV do 250 MeV, minimálne od 100 MeV do 230 MeV, v normálnych 
podmienkach okolitého prostredia, v rozsahu podľa konkrétnych požiadaviek vedúceho príslušnej 
pracovnej skupiny objednávateľa, ktoré budú oznámené vopred alebo na mieste podľa ich 
aktuálnych potrieb, v celkovom rozsahu 40,2 hod, z toho čistý čas práce a ožarovania vo zväzku 
max. 12 hod, počas min. 6 pracovných dní, rozdelených na min. 3 samostatné bloky, výnimočne, ak 
to poskytovateľovi bude vyhovovať viac, tak aj počas dní pracovného voľna alebo pokoja, 
s priemernou dĺžkou pracovného dňa 6,7 hod. netto, t.j. 7,2 hod  s obednou prestávkou, flexibilne, 
ak to bude poskytovateľovi vyhovovať viac, tak aj od 2 hod do max. 10 hod, z toho čas práce 
a ožarovania priamo vo zväzku max. 30 min. priemerne 4 krát za deň. Príprava zariadení na 
ožarovanie bude vykonávaná na mobilnej manipulačnej plošine mimo zväzku, čo medzi dvoma 
nažarovacími blokmi umožní nerušené využívanie zväzku jeho poskytovateľom na vlastné účely. 
 
MIESTO DODANIA  PREDMETU ZÁKAZKY: 
Prevádzka poskytovateľa služby. 
 
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:  
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 
 
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 
(vrátane dodania na miesto určenia). 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. 
 
REALIZÁCIA: 
V najbližšom možnom termíne. 
 
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. 
Úspešný uchádzač, ktorý má sídlo mimo územia SR môže byť verejným obstarávateľom vyzvaný 
k predloženiu dokladu oprávňujúceho poskytovať požadovanú službu. 
 
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: 
29.05.2014 do 09.00 hod. 
 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne, alebo e-mailom 
na adresu: rondrus@smu.gov.sk a compel@smu.gov.sk . 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY: 
23.05.2014 
 
 


