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OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A 
OPRAVE 
Formulár: Príloha č. 8 k vyhláške č. 530/2009 Z. z. 
 

Druh postupu : Verejná súťaž. 

Druh zákazky: Služby. 

  
 
 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ  

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav   

IČO: 00156884   

Jeséniova 17, 833 15 Bratislava-Nové Mesto   

Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 
833 15 Bratislava   

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Peško   

Telefón: 02/59415357   

Fax: 02/54772459   

E-mail: vladimir.pesko@shmu.sk   

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.shmu.sk   

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.shmu.sk    
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 

I.2.1. 
Druh verejného obstarávateľa 
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych 
útvarov 

 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 

 § 6 ods. 1 písm. d). 

 
Monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov vôd a ovzdušia na území 
Slovenska 

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti 

 Iný predmet činnosti   
 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  

II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 

 Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch 



na Slovensku  

II.1.2. 

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Obsah štúdie: • Prehľad odborných aktivít a predchádzajúcich analýz so zameraním 
na predmet štúdie v SR a v stredoeurópskom regióne • Zhodnotenie doterajšieho 
vývoja klimatického systému v SR za obdobie 1951 - 2009 s prihliadnutím 
na prirodzenú variabilitu a klimatickú zmenu (podklady dodá SHMÚ) • Klimatické 
scenáre pre základné klimatické prvky (teplota, zrážky) pre rôzne emisné scenáre 
SRES pre časové horizonty : 2020, 2030, 2040, so zhodnotením neistôt, s výhľadom 
do rokov 2075 a 2100 • Indikátory dopadu klimatickej zmeny pre jednotlivé sektory a 
zdôvodnenie ich výberu. Pozn. Pod indikátormi rozumieme vybrané reprezentatívne 
ukazovatele stavu určitého sektora, umožňujúceho určiť jeho časový vývoj 
v minulosti a aj v budúcnosti, s elimináciou neistôt a tiež vykonať regionálne 
rozlíšenie. • Časový trend jednotlivých indikátorov pre obdobie do roku 2009 (podľa 
ich časových radov v trvaní najmenej 20 rokov) a pre nasledujúce obdobie (do roku 
2040) a vyhodnotenie neistoty • Zhodnotenie zraniteľnosti na variabilitu klímy a 
klimatickú zmenu v jednotlivých sektoroch, identifikácia najdôležitejších problémov 
zraniteľnosti a najzraniteľnejších regiónov. Hodnotené budú nasledovné sektory: 
o Poľnohospodárstvo o Lesné hospodárstvo o Vodné hospodárstvo o Zdravie 
obyvateľstva o Turistika o Biodiverzita o Energetika o Doprava • Zhodnotenie 
najdôležitejších problémov zraniteľnosti na klimatickú zmenu v SR, medzisektorová 
analýza (priority, regióny) • Analýza a návrhy možných adaptačných opatrení, 
medzisektorový prehľad • Ekonomická analýza dopadov klimatickej zmeny 
na jednotlivé sektory a ekonomický odhad adaptačných opatrení, s analýzou neistôt (s 
ohľadom na socio-ekonomický vývoj) • Exekutívne zhrnutie (Executive summary)  

II.1.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 90711300-7. 

 
 

ODDIEL IV. POSTUP  

IV.1. Druh postupu 

IV.1.1 
Druh postupu 
Verejná súťaž. 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom 

 604-5731/2009 

IV.2.2 Evidenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou 

IV.2.3 
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky 
Áno. 

 
Ak áno, informáciu označte v príslušných podtlačených okienkach: Oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania. 

 Číslo oznámenia vo VVO: 07369-MSS, číslo VVO 245/2009 z 7352. 

IV.2.4 Dátum odoslania pôvodného oznámenia 

 17. 12. 2009 
 
 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  



VI.1. 
Oznámenie zahŕňa 
Zrušenie postupu zadávanie zákazky. 

VI.2. Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky 

 Žiadna zmluva nebola uzavretá 

 
Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 1 písm. b) verejný 
obstarávateľ /obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. 

    

 

  

  

   

 
  

    
VI.4. Ďalšie doplňujúce informácie 

  

VI.5. 
Dátum odoslania tohto oznámenia 
10. 2. 2010 

 
 


