
 

 

 
Výzva na predloženie ponuky 

Slovenský metrologický inšpektorát, Geologická 1, 821 06 Bratislava 4 

  
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
Slovenský metrologický inšpektorát, Geologická 1, 821 06 Bratislava 4, ako verejný 
obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality 
podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2016 v Slovenskom 
metrologickom inšpektoráte v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora 
manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa: Slovenský metrologický inšpektorát  

Sídlo: Geologická 1, 821 06 Bratislava 4 

Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Kadlec, riaditeľ 

IČO: 30814502         

DIČ: 2020918075          

IČ DPH: SK2020918075 registrácia podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH   

Internetová stránka: www.smi.sk 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu.: SK11 8180 0000 0070 0007 6760 

2. Kontaktná osoba: Ing. Peter Kadlec, peter.kadlec@smi.sk 

3. Predmet obstarávania: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému 
manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001: 2016 v Slovenskom 
metrologickom inšpektoráte v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora 
manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytnutí 
služieb. 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb v oblasti implementácie systému 
manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2016  
v Slovenskom metrologickom inšpektoráte po dobu 18 mesiacov (v celkovom rozsahu 288 
hodín) v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality 
v organizáciách verejnej správy v nasledovnom rozložení: 

a) realizácia školení bude v rozsahu 64 hodín prebiehať priamo v sídle organizácie,  
b) realizácia konzultácií bude v rozsahu 224 hodín, pričom sa odporúča minimálne  

8 – 10 hodín konzultácií mesačne uskutočňovať formou fyzickej účasti v organizácii,  
t. j. priamo v sídle organizácie. 

Konzultácie spočívajú predovšetkým v poskytovaní odborných a praktických rád, 
návodov, usmernení, odporúčaní, konzultácií problémových otázok, praktickej ukážke, 
posúdení a vysvetlení, ktoré sa týkajú oblasti implementácie systému manažérstva 
kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2016. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  15 350,40 EUR bez DPH  
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7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Slovenský metrologický inšpektorát, 
Geologická 1, 821 06 Bratislava 4. Termín dodania predmetu zákazky je 18 mesiacov. 

8. Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude spolufinancovaná z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality 
v organizáciách verejnej správy. 

9. Lehota na predloženie ponuky: 17.12.2018, do 16.00h 

10. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu: peter.kadlec@smi.sk alebo 
sekretariat@smi.sk  

11. Požadované podmienky účasti: 

Poskytovateľ konzultačných a školiacich služieb musí disponovať potrebnými 
vedomosťami, odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe (oblasť verejnej správy 
a systémov manažérstva kvality), flexibilnými a kvalifikovanými školiteľmi  
a konzultantmi v oblasti implementácie systémov manažérstva podľa príslušných 
medzinárodných noriem.  

Minimálne požiadavky na školiteľov a konzultantov: 

Všetci školitelia a konzultanti poskytovateľa, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu 
zákazky tejto výzvy, musia disponovať minimálne 5 ročnou praxou vo vykonávaní školení 
a konzultácií v oblasti systémov manažérstva kvality. Plnenie tejto praxe potvrdí 
uchádzač predložením profesijného životopisu všetkých školiteľov a konzultantov. 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk: najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.   

13. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) vyplený návrh uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti – Príloha 
č. 1 tejto výzvy, 

b) čestné prehlásenie, že v prípade, ak budete úspešným uchádzačom uzavriete 
s verejným obstarávateľom Zmluvu o poskytnutí služieb, ktorej návrh je uvedený  
v Prílohe č. 2 tejto výzvy, 

c) profesijný životopis, kde bude uvedené, že školitelia a konzultanti podielajúci sa na 
plnení predmetu zákazky spĺňajú podmienky uvedené v bode 11 tejto výzvy. 

 
 
 
 

 
 

                Podpis 
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