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
Poštová adresa
Mesto
IČO
Kontaktná osoba

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
Bratislava
PSČ
842 55
30810701
JUDr. Ondruš
e-mail: rondrus@smu.gov.sk tel.: 02/60294640
Odborné informácie súvisiace s vecnou stránkou premiestnenia
laboratória poskytne:
Ing. Švantner
e-mail: svantner@smu.gov.sk tel.: 02/60294277
Informácie súvisiace s logistikou premiestnenia poskytne:
Ing. Kavecký
e-mail: kavecky@smu.gov.sk tel.: 02/60294533

NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:
Premiestnenie laboratórií rádionuklidov
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky bude premiestnenie laboratórií rádionuklidov z objektu ”I” do objektu ”H”,
ktoré sú v správe SMÚ na Karloveskej ul. č. 63 v Bratislave.
Premiestnenie bude pozostávať z:
- preskúmania technických možností realizácie premiestnenia (požiadavky ochrany pred
rádioaktívnym žiarením, otázky špecifického odpadu a pod.)
- vypracovania a predloženia komplexného návrhu riešenia technických možností realizácie
premiestnenia laboratórií rádionuklidov z objektu ”I” do objektu ”H“ v súlade s príslušnými
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmetnú oblasť činnosti (rádioaktívne žiarenie).
Súčasťou návrhu bude technicko ekonomická analýza realizovateľnosti.
- demontáže súčasných laboratórnych prístrojov a zariadení v objekte ”I”
- premiestnenia demontovaných laboratórnych prístrojov a zariadení do priestoru v objekte ”H”
- montáže laboratórnych prístrojov a zariadení v objekte ”H”
- odovzdanie namontovaných laboratórnych prístrojov a zariadení v súčinnosti s pracovníkmi
SMÚ
- odvozu a likvidácie odpadu (vrátane špecifického) spojeného s presťahovaním.
Obhliadka priestorov je možná počas lehoty na predkladanie návrhov po predchádzajúcom
dohodnutí jej termínu telefonicky na č. 02/60294533 alebo e-mailom na adrese
kavecky@smu.gov.sk.
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:
SMÚ, Karloveská 63, 842 055 Bratislava
MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednotlivú zákazku na 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, vrátane podrobného rozpisu cenovej kalkulácie
REALIZÁCIA :
Do 31.12.2013
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
Vyhotovenie objednávky
PODMIENKY ÚČASTI :
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- Doklad o oprávnení poskytovať služby uvedené v predmete zákazky (Výpis z Obchodného
registra, Výpis zo živnostenského registra)
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti
- Oprávnenie na nakladanie, prepravu a likvidáciu nebezpečných odpadov.
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:
12.11.2013 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
06.11.2013

