PR I E S K U M TR 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 pre otázky súvisiace s predmetom zákazky je Mgr. Magdaléna Pisková,
piskova@smu.gov.sk. Otázky je potrebné zasielať e-mailom.
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:
Predmetom obstarania zákazky je príprava manažérskeho systému organizácie na recertifikáciu
manažérskeho systému požiadaviek ISO:9001.
Činnosti, ktoré sa požadujú vykonať sú:
- preskúmanie manžérskeho systému organizácie,
- školenie zamestnancov o systéme manažérstva kvality,
- školenie zamestnancov na výkon interných auditov na systém manažérstva kvality,
- realizácia interných auditov s cieľom preveriť funkčnosť manažérskeho systému organizácie,
- príprava všetkých útvarov organizácie na realizáciu recertifikácie,
- zastupovanie organizácie pri recertifikácii systému manažérstva kvality.
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:
SMÚ, Karloveská 63, 842 055 Bratislava
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 15.12.2013
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
Vyhotovenie objednávky

PODMIENKY ÚČASTI :
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
Výpis z Obchodného registra, ak je uchádzačom obchodná spoločnosť,
Certifikát ISO:9001
Akreditáciu kurzu pre interných audítorov 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. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými
verejným obstarávateľom.
UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV:
27.09.2013 do 8.00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo
e-mailom na adresu: soosova@smu.gov.sk
Neúplná ponuka nebude hodnotená.

