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      Váš list/zo dňa Naše číslo 

 

            Vybavuje/Linka 

            Ing. Milica Mikušová               

            +4212 594 15 434 

              Bratislava   

              14.09.2018 

    

        

 Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 
Z pozície verejného obstarávateľa Vás vyzývam na predloženie cenovej ponuky 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“),. 

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 

„Dodanie Veľkoplošných pútačov pre informovanie a komunikáciu“ 

2.2 Opis predmetu zákazky  

             
Technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 

 

Kód CPV: 39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky;  

30195000-2 - Tabule;  

35261000-1 - Informačné panely 

45223100-7 – Montáž kovových konštrukcií;  

60000000-8 - Dopravné služby 

2.3 Miesto dodania  

 

SHMÚ Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice – podľa požiadavky kupujúceho uvedené v 

objednávke 

 

2.4 Množstvo alebo rozsah zákazky 

Max. 23 ks 

 

http://www.shmu.sk/
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2.5     Predpokladaná hodnota zákzky 

    22 409,67 Eur bez DPH 

2.6     Termín plnenia Rámcovej dohody 

     24 mesiacov odo dňa nadobudnutia  jej účinnosti. 

2.7     Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

    uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

  2.8     Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta, ku ktorému sa vzťahuje vyhotovenie 

ponuky, aby si sami overili a získali informácie nevyhnutné na prípravu a relevantné spracovanie 

ponuky. Obhliadka je možná v dňoch pondelok až piatok medzi 09.00 až 14.00 hod. Kontaktná osoba 

na nahlásenie sa na obhliadku: Ing. Scarlet Veal, scarlet.veal@shmu.sk, tel. 02/594151373 (mobil: 0917 

878 034). 

2.8      Lehota viazanosti ponúk 

     do 31.10.2020 

3.     Obsah ponuky 

 
3.1      Podmienky účasti: 

3.1.1   K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť aktuálny 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. 

 

3.1.2 Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti  

uvedené v § 34  ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodaných tovarov za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.  

 

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

vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovar/poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru 

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

min. 15 000,00 EUR bez DPH .  

Zoznam/referencia  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. 

  Zoznam dokladov a dokumentov: 

- Vyplnená Príloha č. 2 výzvy podpísaná podľa bodu 3.2 tejto výzvy 

- Vyplnená Príloha č. 3 výzvy podpísaná podľa bodu 3.2 tejto výzvy 

- Doklady uvedené v bode 3.1 výzvy  

 

3.2    Príloha č. 2 a Príloha č. 3 má byť podpísaná: 

 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. 
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4.   Minimálne obchodné podmienky 

 

4.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu. 

4.2 Cena za predmet zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy. Ceny budú 

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

nákladov súvisiacich s realizáciou služby. 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 vrátane DPH, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za predmet 

zákazky v EUR, t. j. cena, ktorú bude musieť verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúkané plnenie predmetu, 

na ktorú bola predložená cenová ponuka vypočítaná podľa Prílohy č. 2 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 

 
6.1 Forma  a predloženie ponuky: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

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

6.2 Predloženie ponuky – lehota: 

Lehota na predloženie ponuky: 24.09.2018 

 

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 Rámcovú dohodu. 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

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. 

 

8. Doplňujúce informácie  

   Dátum vyhotovenia výzvy:   14.09.2018     

        Vypracoval: Ing. Milica Mikušová – administrátor pre VO 

 
Prílohy:  

Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky 

  http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__1_Technicka_specifikacia_velkoplosne_putace.pdf 

 

  

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__1_Technicka_specifikacia_velkoplosne_putace.pdf
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Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria 

  http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__2_%20Navrh_na_plnenie_kriteria.xlsx 

 

Príloha č. 3: Rámcová dohoda 

  http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__3_%20Ramcova_dohoda.doc 

http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__2_%20Navrh_na_plnenie_kriteria.xlsx
http://www.shmu.sk/File/vo/Priloha_c__3_%20Ramcova_dohoda.doc

