
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  Slovenský metrologický ústav 
Poštová adresa  Karloveská 63  
Mesto  Bratislava  PSČ  842 55  
IČO  30810701  
Kontaktná osoba  Erika Hulíková        e-mail: hulikova@smu.gov.sk      tel:02/60294972 

 

 Jarmila Steigaufová e-mail: steigaufova@smu.gov.sk tel:02/60294362 
 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:  
Zabezpečenie sťahovacích a pomocných prác brigádnikmi 
 
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:  
Karloveská 63, 842 55 Bratislava  
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
Zákazka pozostáva zo sťahovania nábytku, kancelárskej techniky a prístrojového vybavenia 
z kancelárií a laboratórií obstarávateľa  
 
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 ako samostatná cena za 
jedného brigádnika za jednu pracovnú zmenu od 08:00 do 16:00 počas pracovných dní. 
Predpokladaný počet brigádnikov v jednej zmene je 3 – 5 brigádnikov. Ak navrhovateľ nie je 
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu. Cena musí byť zaokrúhlená 
maximálne na dve desatinné miesta a musí byť uvedená, ako konečná. Splatnosť faktúry je 30 
dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu plnenia. 
 
KRITÉRIUM VYHODNOTENIA KALKULÁCIÍ:  
Najnižšia cena. 
 
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) 

 



 
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. 
 
Neúplná ponuka nebude hodnotená. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným 
obstarávateľom. 
 
REALIZÁCIA : 
Priebežne rok 2014, max. do vyčerpania limitu 
  
UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV:  
24.01. 2014 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 
20.01.2014 
 


