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
Poštová adresa
Mesto
IČO
Kontaktná osoba
e-mail

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
Bratislava
30810701
Erika Hulíková
Jarmila Steigaufová
hulikova@smu.gov.sk
steigaufova@smu.gov.sk

PSČ

842 55

02/60294972
02/60294362

NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:
Služby mobilného operátora
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Pre 10 až 15 užívateľov požadujeme zabezpečiť hlasovú službu a posielanie SMS vo všetkých sieťach
SR, do zahraničia a v zahraničí, bez dodania telefónnych prístrojov, bez paušálneho poplatku, platba
len za pretelefonovaný čas, resp. odoslané SMS. Ponúkaný program požadujeme bez viazanosti,
s možnosťou zmeny a neviazanosti na telefónne číslo. Výstup ponuky – rámcová zmluva na 12
mesiacov.
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:
SMU, Karloveská 63, 842 55 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.
V KALKULÁCII SA POŽADUJE UVIESŤ :
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez DPH. V navrhnutej cene požadujeme
zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím dodania služby (vrátane dopravných nákladov). Ak
navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.
KRITÉRIUM VYHODNOTENIA KALKULÁCIÍ:
Najnižšia cena.
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom.
PODMIENKY :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody zrušenia
použitého postupu zadávania zákazky sú:
- Nepredloženie žiadnej ponuky,
- Nesplnenie určených požiadaviek predloženými ponukami,
- Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Neúplná ponuka nebude hodnotená. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným
obstarávateľom.
UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV:
18.12. 2013 do 08.00 hod.
Návrhy musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo e-mailom
na adresu: hulikova@smu.gov.sk
steigaufova@smu.gov.sk
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY
12.12.2013

