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Váš list/zo dňa       Naše číslo 

 

Vybavuje/Linka 

Ing. Milica Mikušová               

+4212594 15 434 

Bratislava   

08.06.2017 

    

        

Vec: Výzva na predloženie ponuky  

 
Z pozície verejného obstarávateľa Vás v rámci zadávania zákazky podľa § 117 Zákona 

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

predpisov (ďalej len „ZVO“), vyzývam na predloženie ponuky. 

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. Milica Mikušová 

Tel.:   +412 2 594  15 434 

e-mail:   milica.mikusova@shmu.sk  

2. Opis 

2.1 Názov predmetu zákazky 

„Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie (pre stavebné povolenie, realizačnú 

dokumentáciu) administratívnej budovy Gánovce k zníženiu jej energetickej náročnosti“ 

Opis predmetu zákazky Príloha č. 2 výzvy vrátane jej  príloh   

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 71242000-6 -  Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

 713 20000-7-  Inžinierske projektovanie 

 71321000-4 - Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov 

 71321200-6 - Projektovanie vykurovacích systémov 

 71327000-6 - Projektovanie nosných konštrukcií 

2.2 Miesto dodania  

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava 

2.3 Časti (Táto zákazka sa delí na časti áno/nie) 

Nie 

Požaduje sa predloženie ponuky na všetky položky predmetu zákazky.  
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2.4 Množstvo alebo rozsah zákazky: 1 ks 

2.5 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH  

Predpokladaná hodnota zákazky je 21 566,70 EUR bez DPH  

2.6 Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Lehota dodania je do 60 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo Príloha č. 3 výzvy 

3. Minimálne obchodné podmienky 

3.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom pre predmet zákazky Zmluvu o dielo. 

3.2 Celková skutočná fakturovaná zmluvná cena za všetky časti nesmie prekročiť finančný limit 

pre zadávanie zákazky podľa § 117 ZVO, t.j. 49 999,- EUR bez DPH. 

3.3 Cena prác bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Ceny budú 

uvedené v eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne platnej výšky DPH, colných sadzieb, 

poistného, dopravných nákladov a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou služby. Cena 

predmetu plnenia je maximálna a konečná.  

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

3.5 Dodacie podmienky: 

Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zákazky odovzdá objednávateľovi včas podľa Zmluvy 

o dielo Príloha č. 3. 

3.6 Reklamačné podmienky sú v zmysle platnej legislatívy a Zmluvy o dielo Príloha č. 3. 

4. Obsah ponuky 

4.1 Podmienky účasti: 

4.1.1     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 uchádzač v ponuke predložiť doklad o oprávnení podnikať, a to predložením 

kópie výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky v prípade právnickej osoby 

alebo predložením kópie výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky v 

prípade fyzickej osoby – podnikateľa. 

 

4.1.2   Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti  uvedené v § 34  ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom 

poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.  

             Uchádzač preukáže zoznam  (referencie), ktorými preukáže, že za obdobie predchádzajúcich 3 

rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo podobného 

charakteru ako predmet zákazky, pričom v rámci tohto zoznamu musí preukázať aspoň jednu 

zákazku v hodnote min.  20 000,00 EUR bez DPH .  

Zoznam/referencia  poskytnutých služieb  má obsahovať: 

- názov a sídlo odberateľa, 

- kontaktné údaje odberateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), 

- predmet dodaného tovaru/ poskytnutej služby, 

- opis predmetu dodaného tovaru / služby, 

- doba dodania, 

- cena dodaného tovaru/ služby bez DPH 

 

4.1.3  Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej               

spôsobilosti  uvedené v § 34  ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo 

odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží údaje o 

dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osoby zodpovednej za vypracovanie projektovej 
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dokumentácie ku ktorým doloží fotokópiu  autorizačného osvedčenia  vydaného v zmysle 

zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v kategórii 

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, 

s rozsahom oprávnenia A1-Pozemné stavby pričom túto fotokópiu osvedčenia  opatrí  

pečiatkou a svojim podpisom. 

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie (osvedčenie) vydané príslušným orgánom 

iného štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní. 

 

4.2 Zoznam dokladov a dokumentov: 

- Vyplnená Príloha č. 1 tejto výzvy, podpísaná podľa bodu 4.3 tejto výzvy 

- Doklady uvedené v bode 4.1 výzvy, podpísané podľa bodu 4.3 tejto výzvy  

- Vyplnená Príloha č. 3 tejto výzvy, podpísaná podľa bodu 4.3 tejto výzvy 

4.3 Dokumenty 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. 

4.4 Obhliadka 

  Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi vykonať obhliadku miesta, ku ktorému sa 

 vzťahuje vyhotovenie ponuky, aby si sám overil a získal potrebné informácie nevyhnutné na 

 prípravu a spracovanie predmetu zákazky. Obhliadku je možné uskutočniť v dňoch 13.6.2017, 

 14.6.2017, 15.6.2017 v čase od 9.00 do 14.00 hod. alebo v náhradnom termíne dohodnutom 

 emailom alebo telefonicky. Kontaktná osoba na nahlásenie sa na obhliadku: Anna 

 Pribullová, anna.pribullova@shmu.sk, tel. 052/77 310 97. 

5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

5.1 Najnižšia cena 

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

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

výzvy. 

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. 

6. Forma ponuky a lehoty 

6.1 Forma ponuky: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

Požaduje sa predloženie ponuky písomne v elektronickej forme, označenej spôsobom podľa 

nasledujúceho bodu, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve. 

Predmet e-mailu uveďte „ZsNH – „Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie (pre 

stavebné povolenie, realizačnú dokumentáciu) administratívnej budovy Gánovce k zníženiu 

jej energetickej náročnosti“ 

6.2 Platnosť ponuky: 

Ponuky zostávajú platné do: 31.08.2017 



 

4 

 

 

6.3 Predloženie ponuky – lehota: 

Lehota na predloženie ponuky: 21.06.2017, do 16:00 hod. 

6.4 Predloženie ponuky e-mailom: 

Adresa pre doručenie e – mailom: milica.mikusova@shmu.sk 

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 

Zmluvu o dielo. 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu e-mailom o výsledku 

vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu. 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny 

nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť resp. neprijať žiadnu ponuku. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

  

                                                                                                  Ing. Milica Mikušová 

               Špecialista pre Vo 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Celková zmluvná cena v EUR predmetu zákazky 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_1Vyzvy_Celkov_%20zmluv_cena_EUR_predmet_zakaz

ky(1).xlsx 

 

 Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky s prílohami  

 http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_2_Vyzvy_Specifikacia_predmetu_zakazky.pdf 

 

(Príloha č. 2.1 Špecifikácie  predmetu zákazky: Minimálne požiadavky na vypracovanie 

energetického hodnotenia, 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_2_1_Specifikacie_minim_poziadavky_na_vyprac_energe

tic_hodnot.pdf 

 

Príloha  č. 2.2 Špecifikácie predmetu zákazky: Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov,  

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_2_2Specifikacie_%20Osobitne_podmienky_opravn_vyda

vkov(1).pdf 

 

Príloha č. 2.3 Špecifikácie predmetu zákazky: Energetický audit SHMÚ Gánovce) 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_2_3Specifikacie_Energetick%C3%BD%20Audit_SHMU

_Ganovce(1).pdf 

 

Príloha č. 3 Zmluva o dielo 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_3_Vyzvy_Zmluva_o_dielo(1).doc 
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