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Vec: Výzva na predloženie ponuky  

 
Z pozície verejného obstarávateľa Vás vyzývam na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky 

pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Slovenský hydrometeorologický ústav 

Sídlo:   Bratislava, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 

IČO:    00 156 884 

DIČ:    2020749852 

IČ DPH:  SK2020749852 

URL:   http://www.shmu.sk  

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Angyal 

Tel.:    +421 2 594  15 454 

e-mail:   robert.angyal@shmu.sk       
     

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou podľa     

§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, Vaša ponuka 

bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

 

 

2. Názov predmetu zákazky:  

„Elektrorevízie zariadení NMSKO (Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia)“  

Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

50532400-7 Opravy a údržba zariadení na rozvod el. energie    

2.1  Stručný opis predmetu zákazky  

Predmetom zákazky sú elektroinštalačné práce, odborné pravidelné prehliadky v zmysle Vyhlášky 

MPVaR SR č. 508/2009 Z. z., príslušných noriem elektrozariadení na staniciach AMS (automatické 

meracie stanice) NMSKO v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Predložená ponuka musí 

spĺňať všetky požiadavky na vlastnosti predmetu zákazky uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  

Bližšia špecifikácia služby bude na základe osobnej prehliadky monitorovacích staníc. Kontakt pre 

dohodnutie termínu obhliadky: Ing. Ladislav Čaracký, tel. 0915 998 587. 

http://www.shmu.sk/
mailto:robert.angyal@shmu.sk


    

 

 

2.2 Miesto poskytnutia služby  

Miesta poskytovania predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 2. 

 

2.3 Trvanie zmluvy 

Poskytovanie služieb bude realizované na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služby. Zmluva sa 

uzavrie na dobu určitú, a to na dobu 90 dní od účinnosti zmluvy, t.j. do tejto doby je nutné odovzdať 

všetky revízne správy. 

 

3. Podmienky účasti 

 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v    

§ 32 ods. 1   písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky 

účasti musí byť každý uchádzač oprávnený podnikať v predmete zákazky. 

 

4.  Obsah ponuky 

       4.1 Zoznam dokladov a dokumentov: 

Uchádzač predloží:  

1. Návrh cenovej ponuky v zmysle Prílohy č. 3 Návrh na plnenie kritérií, podpísaný podľa bodu 4.2 

tejto výzvy  

2. Cenovú ponuku - rozpis v zmysle Prílohy č. 4. 

3. Osvedčenie vydané  Inšpektorátom práce na základe vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 

Z.z., na činnosť: RT – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického   
 

       4.2 Dokumenty majú byť podpísané: 

a) uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o 

oprávnení podnikať, alebo 

b) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky 

adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa prvej 

odrážky tohto bodu. 

5. Minimálne obchodné podmienky 

 

5.2 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytnutí služieb. 

5.3  Lehota splatnosti faktúr: 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  

5.4  Platobné podmienky:  

Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ poskytovateľovi za službu alebo tovar sumu 

na základe vystavenej faktúry, ktorá bude doručená objednávateľovi po poskytnutí služby. 

6.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu s DPH.  

Celková cena služieb a tovaru musí byť stanovená ako konečná, vrátane všetkých nákladov (priame aj 

nepriame náklady). Cena môže byť navýšená len o prípadnú dopravu vlastným motorovým vozidlom.   

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, to uvedie vo svojej ponuke. 

7. Forma ponuky a lehoty 

 

7.1 Forma ponuky: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 



    

 

Ponuku je potrebné vložiť do systému eZákazky po prihlásení podľa pokynov uvedených v e-maile.  

 

7.2 Predloženie ponuky – lehota: 

Lehota na predloženie ponuky: 27.03.2019 do 12:00 hod. 

Ponuky uchádzačov predložených po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebudú vyhodnocovať. 

 

 

8. Identifikácia úspešného uchádzača 
 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 

obstarávateľ oznámi, že uspel.  

Úspešný uchádzač bude požiadaný o zaslanie overeného dokladu v bode 4.1 - Osvedčenia vydaného  

Inšpektorátom práce na činnosť: RT – revízny technik vyhradeného technického zariadenia 

elektrického. 

Úspešný uchádzač predloží podpísané čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1) písm. f), že uchádzač nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Neúspešným uchádzačom  nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli obhliadkami   

a prípravou ponuky. 

 

9. Podmienky neprijatia ponuky 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude  neregulárna alebo inak 

neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto zákazka 

vyhlásila a nebolo ich možné vopred predpokladať. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje si právo neprijať ponuku aj v prípade, ak predložené ponuky 

prekročia finančný limit zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

Ďalšie informácie: Dopravu k jednotlivým monitorovacím staniciam zabezpečuje verejný 

obstarávateľ ako aj ubytovanie (stredné a východné Slovensko). V prípade, že verejný 

obstarávateľ nebude mať k dispozícii motorové vozidlo, môže úspešný uchádzač použiť svoje 

motorové vozidlo. Vo svojej ponuke preto uvedie aj cenu kilometrovného (nebude sa 

zarátavať do vyhodnotenia).  

  

 

Prílohy:  

Príloha č. 1:  Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2:  Zoznam_AMS_NMSKO 

Príloha č. 3:  Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 4: Cenová ponuka-rozpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

 

Názov predmetu zákazky: 

Elektrorevízie zariadení NMSKO (Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia). 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky sú elektroinštalačné práce, odborné pravidelné prehliadky v zmysle Vyhlášky 

MPVaR SR č. 508/2009 Z. z., príslušných noriem elektrozariadení na staniciach AMS (automatické 

meracie stanice) NMSKO v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 tejto výzvy. Služba je spojená s 

výkonom potrebných úprav, revízia zariadenia, kontroly a nastavenia zariadení. Predložená ponuka 

musí spĺňať všetky požiadavky na vlastnosti predmetu zákazky. 

  

Bližšia špecifikácia služby bude na základe osobnej prehliadky monitorovacích staníc. Kontakt pre 

dohodnutie termínu obhliadky: Ing. Ladislav Čaracký, tel. 0915 998 587. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Príloha č. 2: Zoznam_AMS_NMSKO 

 

  Parcela 
List 

vlastníctva 
Katastrálne 

územie 

Bratislava 

Bratislava, Trnavské mýto 11256 1 Nové mesto 

Bratislava, Jeséniova 6719/15 3013 Nové mesto 

Bratislava, Mamateyova 424/4 2180 Petržalka 

Košice 

Košice, Amurská 4096/125 11650 Jazero 

Košice, Štefánikova 2632/8 10527 Stredné mesto 

Košice, Ďumbierska 7407/3 12774 Severné mesto 

Bansko-
bystrický 
kraj 
 

Banská Bystrica, Štefánik.nábr. E KN 1197/9 6012 Banská Bystrica 

Banská Bystrica, Zelená 1951/5 1732 Radvaň, BB 

Jelšava, Jesenského C KN 636 1081 Jelšava 

Hnúšťa, Hlavná 2543/3 1392 Hnúšťa 

Žiar nad Hronom, Jilemnického 9-530/2 3327 Žiar nad Hronom 

Zvolen, J. Alexyho 2044/7 1421 Môťová 

Bratislavský 
kraj 

Malacky, Sasinkova 2872/3 2935 Malacky 

Košický 
kraj 

Kojšovská hoľa 1390/2 630 Kojšov 

Veľká Ida, Letná 2592/1 6882 Veľká Ida 

Strážske, Mierová 438/1 1236 Strážske 

Krompachy, SNP 2847 1 Krompachy 

Nitriansky 
kraj 

Nitra, Štúrova 1883/10 6852 Nitra 

Nitra, Janíkovce 151/1 492 Veľké Janíkovce 

Prešovský 
kraj 

Humenné, Nám. slobody 6843/1 4970 Humenné 

Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP 4499/5 202 Stará Lesná 

Gánovce, Meteo. st. 566 246 Gánovce 

Prešov, Arm. gen. L. Svobodu KN 14412/1 6492 Prešov 

Starina, Vodná nádrž, EMEP KN-C 139/1 97 Starina nad Cirochou 

Vranov nad Topľou, M. R. 

Štefánika 
1453/1 4114 Vranov nad Topľou 

Kolonické sedlo 2913 337 Okoč 

Trenčiansky 
kraj 

Prievidza, Malonecpalská 6628/1 8485 Prievidza 

Bystričany, Rozvodňa SSE KNC 1146/10 2118 Bystričany 

Handlová, Morovianska cesta C KN 1436/273 1 Handlová 

Trenčín, Hasičská  3316/8 2562 Trenčín 

Trnavský 
kraj 

Topoľníky, Aszód, EMEP 2913 1708 Okoč 

Senica, Hviezdoslavova 669/1 3353 Senica 

Trnava, Kollárova 8696 4582 Trnava 

Žilinský 
kraj 

Chopok, EMEP 356 2439 Demäňovská dolina 

Martin, Jesenského 4394/1 2019 Martin 

Ružomberok, Riadok KN 239/2 4101 Ružomberok 

Žilina, Obežná KN-C 7633/3 1100 Žilina 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c_3_Navrh_na_plnenie_kriterii_Elektrorevizie_zariadeni_NMS

KO%20.docx 

 

 

 

 

Kritériá na hodnotenie  ponúk: - jediné kritérium – najnižšia celková cena s DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová ponuka – návrh na plnenie kritérií 
 

 

Obchodné meno uchádzača:    

Sídlo uchádzača:    

PSČ, Miesto:   

IČO:   

IČ DPH/ DIČ:   

Platca DPH: Áno / Nie 

 

 

PLNENIE KRITÉRIA 

 

Cena za predmet zákazky v EUR s DPH,  (v tvare 0,00 €) 

 

 

V ....................... dňa ................. 

 

 

 

 

                               .......................................... 

                                meno a podpis uchádzača 

 

 

 

 

 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c_3_Navrh_na_plnenie_kriterii_Elektrorevizie_zariadeni_NMSKO%20.docx
http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c_3_Navrh_na_plnenie_kriterii_Elektrorevizie_zariadeni_NMSKO%20.docx


    

 

 

 

 

 

Príloha č. 4: Cenová ponuka-rozpis 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c_4_SHMU_2019_008_ZsNH_NMSKO_cenova_ponuka_rozpi

s.xlsx 

 

 

zvlášť súbor Excel 

 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c_4_SHMU_2019_008_ZsNH_NMSKO_cenova_ponuka_rozpis.xlsx
http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c_4_SHMU_2019_008_ZsNH_NMSKO_cenova_ponuka_rozpis.xlsx

