
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       tel.: 02/40294640 

 
  
 

Odborné informácie súvisiace s predmetom zákazky poskytne: 
JUDr. Takáčová    e-mail: takacova@smu.gov.sk      
 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Revízia existujúcej dokumentácie manažérskeho systému organizácie 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky bude vykonanie revízie existujúcej dokumentácie manažérskeho systému 
organizácie a to formou prepracovania jej štruktúry, systému, ako aj aktualizácia a optimalizácia. 
 
Požadujú sa vykonať nasledovné činnosti: 
- zavedenie nového procesného nastavenia a riadenia manažérskeho systému a návrh opatrení 

zodpovedajúcich požiadavkám organizácie, 
- určenie zodpovedností a ich priradenie na základe nastavenia manažérskeho systému v súlade 

s aktuálnymi zmenami organizačnej štruktúry, 
- nastavenie a zavedenie nového systému tak, aby vyhovoval požiadavkám, potrebám 

a podmienkam organizácie, 
- kompletná príprava a prepracovanie dokumentácie manažérskeho systému na základe nového 

procesného nastavenia.  
(Podmienkou pre prepracovanie je zohľadnenie požiadavky na  zabezpečenie súladu 
dokumentov s právnymi predpismi a zabezpečenie súladu dokumentov s aktuálnym stavom 
jednotlivých procesov a činností - v súčasnosti je v organizácii platných cca 80 
organizačných smerníc, cca 70 rozhodnutí a ďalších dokumentov tretej úrovne 
dokumentácie.) 

- revidovanie, prepracovanie a aktualizácia záznamov jednotlivých procesov, 
- nastavenie nových merateľných indikátorov s možnosťou monitorovať manažérsky systém 

organizácie, spôsob zberu a vyhodnocovania informácií o prebiehajúcich procesoch, 
- preškolenie zamestnancov k revidovanej dokumentácii, 
- súčinnosť pri uvádzaní nového systému do praxe. 
 
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, vrátane podrobného rozpisu cenovej kalkulácie. 
 
REALIZÁCIA: 
Do 31.01.2014 
 
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, resp. Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní), 

- Certifikát ISO:9001, 
- Minimálne 5 referencií obdobných projektov realizovaných v organizáciách verejnej a štátnej 

správy. 
 
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: 
26.11.2013 do 8.00 hod. 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo 
e-mailom na adresu: rondrus@smu.gov.sk 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY: 
20.11.2013 


