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      Váš list/zo dňa Naše číslo 

 

            Vybavuje/Linka 

            Ing. Róbert Angyal               

            +4212 594 15 454 

              Bratislava   

              04.02.2019 

    

        

 Vec: Výzva na predloženie ponuky  

 
Z pozície verejného obstarávateľa Vás vyzývam na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zákazka sa realizuje cez projekty 

„Monitorovanie a hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd“ – ITMS kód projektu: 

310011G197 a „Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kvality podzemnej vody“ – ITMS 

kód projektu: 310011G183 financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

 

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.:   +412 2 594  15 454 

e-mail:   robert.angyal@shmu.sk  

2. Opis 
 

2.1 Názov predmetu zákazky 

„Vybavenie a materiál na prevádzku laboratórií“ 

2.2 Druh zákazky: tovary  

 

2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 

33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 

38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo 

38311100-9 - Elektronické analytické váhy  

15994200-4 - Filtračný papier 
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2.4 Opis predmetu zákazky  

 

Predmetom zákazky je dodávka vybavenia a spotrebného materiálu pre prevádzku laboratórií.  

 

Technická špecifikácia sa nachádza v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritéria - Ocenený zoznam 

položiek predmetu zmluvy  

 

2.5 Miesto dodania  

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 

  
2.6 Predpokladaná hodnota zákazky: 25 034,33 EUR bez DPH 

 

2.7 Typ zmluvy 

Kúpna zmluva 

2.8 Termín plnenia zmluvy: 

2 mesiace odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy 

2.9 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 

3      Obsah ponuky 

         

3.1  Obsah ponuky: 

 

- Vyplnená Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria - Ocenený zoznam položiek predmetu zmluvy  

- Vyplnená Príloha č. 2 - Kúpna zmluva 

- Vyplnený Krycí list ponuky  

  Príloha č. 1 a 2 a Krycí list ponuky majú byť podpísané uchádzačom, t. j. osobou/osobami 

oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo 

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. 

 

        3.2  Osobitné požiadavky 

   Víťazný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi: 

   - doklad o oprávnení podnikať 

- čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1) písm. f), že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

 

4 Minimálne obchodné podmienky 

4.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu. 

4.2 Cena za predmet zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 – Ocenený zoznam 

položiek predmetu zmluvy. Ceny budú uvedené v eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne platnej 
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výšky DPH, colných sadzieb a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovvaru. Cena predmetu 

plnenia je maximálna a konečná. 

4.3 Lehota splatnosti faktúr: 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  

 

5 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 

5.1  Najnižšia cena 

 

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za predmet 

zákazky, na ktorú bola predložená cenová ponuka v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 1. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.  

Vyhodnocovaná bude konečná celková zmluvná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ 

skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca 

DPH. 

Verejný obstarávateľ  je osobou registrovanou pre DPH podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že SHMÚ ako verejný obstarávateľ obstará majetok od 

dodávateľa usadeného v inom členskom štáte, je v súlade s § 69 ods. 2 zákona o DPH osobou 

povinnou platiť daň. V nadväznosti na tieto ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty je 

verejný obstarávateľ v procese verejného obstarávania pri vyhodnocovaní ponúk jednotlivých 

uchádzačov v prípade uchádzača z iného členského štátu nútený cenu navýšiť o platnú sadzbu 

dane, aby boli v procese verejného obstarávania porovnávané všetky ceny vrátane DPH. 

6 Forma ponuky a lehoty 

 
6.1 Forma a predloženie ponuky: 

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

V prípade záujmu uchádzača o účasť v predmetnej zákazke, ktorý nie je registrovaný v systému 

eZakazky, je potrebné doručiť Žiadosť o prístup do systému eZákazky na mailovú adresu 

robert.angyal@shmu.sk. 

 

6.2 Predloženie ponuky – lehota: 

Lehota na predloženie ponuky: 13.02.2019 do 10:00 hod. 

 

7     Identifikácia úspešného uchádzača 

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

obstarávateľ oznámi, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí Kúpnu 

zmluvu. 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

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

a doručením ponuky. 

 

8 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 

mailto:robert.angyal@shmu.sk
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vyhlásila a nebolo ich možné vopred predpokladať. 

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

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

  

        Vypracoval: Ing. Róbert Angyal – vedúci odboru verejného obstarávania 

 

 

 

Prílohy:  

 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria - Ocenený zoznam položiek predmetu zmluvy  (tab. Excel) 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__1_Navrh_na_plnenie_kriteria_Oceneny_zozn

am_poloziek_predmetu_zmluvy.xlsx 

 

Príloha č. 2: Kúpna zmluva  

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__2_Kupna_zmluva.doc 

 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__1_Navrh_na_plnenie_kriteria_Oceneny_zoznam_poloziek_predmetu_zmluvy.xlsx
http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__1_Navrh_na_plnenie_kriteria_Oceneny_zoznam_poloziek_predmetu_zmluvy.xlsx
http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__2_Kupna_zmluva.doc

