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Výzva na predloženie ponuky 

Slovenský metrologický inšpektorát, Karloveská 63, 841 04 Bratislava 

 

Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru zadávaná podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“). 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Slovenský metrologický inšpektorát 
Sídlo:     Karloveská 63, 841 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca:    Ing. Peter Kadlec 

IČO:        30814502   

DIČ:            2020918075          

IČ DPH:      SK2020918075          

Tel.:            02 /4020 3670 

E-mail:        smi@smi.sk  

Internetová stránka:   www.smi.sk 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 

Číslo účtu.:                   IBAN: SK11 8180 0000 0070 0007 6760 

 

2. Predmet zákazky:  

 „Zabezpečenie služieb správy a údržby IT infraštruktúry“.  

 

 Hlavný predmet:   

  

 - Služby súvisiace so správou počítačov  

 

 Doplňujúce predmety:  

  

 - Konfigurovanie softvéru  

 - Služby na údržbu a opravu softvéru  

 - Odstraňovanie porúch  

 - Služby pri zdokonaľovaní (upgrade) počítačov  

 - Opravy osobných počítačov  

 - Údržba a opravy počítačového vybavenia  

 - Údržba a opravy zariadení informač. technológií  

 - Služby pre počítačové siete  

 - Údržba a opravy reprografických strojov  

 - Počítačové podporné služby a poradenstvo.  
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3. Opis predmetu zákazky:  

- zabezpečenie inštalácie, čím sa rozumie umiestnenie zariadení výpočtovej techniky 

na určené miesto na pracovisku verejného obstarávateľa, pripojenie k elektrickej a  

dátovej sieti a sfunkčnenie zariadení výpočtovej techniky,  

- zabezpečenie pridania/odobratia HW/SW komponentov, čím sa rozumie 

pridanie/odobratie súčastí/komponentov zariadení, inštalácia/odinštalovanie 

príslušného software a sfunkčnenie zariadení výpočtovej techniky,  

- konfiguračné práce, čím sa rozumie nastavenie parametrov hardvérových a 

softvérových komponentov zariadení výpočtovej techniky, ktoré verejný obstarávateľ 

používa,  

- zabezpečenie zaškolenia obsluhy, ihneď po inštalácii na pracoviskách verejného 

obstarávateľa, čím sa rozumie predvedenie všetkých vlastností a možností zariadenia 

obsluhe, oboznámenie obsluhy s bežnou údržbou zariadenia a obsluha pod dohľadom 

zamestnancov uchádzača, ktorá odskúša všetky funkcie zariadenia,  

- zabezpečenie mimozáručného a pozáručného servisu, čím sa rozumie detekcia a 

odstránenie vád (chýb) zariadení a výmena hardvérových komponentov (dodávka 

náhradných dielov nie je súčasťou tejto zmluvy).  

- zabezpečenie správy, čím sa rozumie sledovanie stavu výpočtovej techniky, 

kontrolných logov, aktualizovanie operačných systémov a aplikácií, pridávanie/ 

/odoberanie/konfigurácia užívateľských kont, ako aj riešenie problémov súvisiacich s 

prevádzkou výpočtovej techniky.  

- zabezpečenie antivírovým systémom ESET Endpoint Antivirus  

- systém kontroly tlače a tlačových nákladov 

 

4. Cena a spôsob určenia ceny:  

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

Jednotkové ceny žiadame stanoviť bez DPH a zároveň je potrebné stanoviť aj cenu  

vrátane DPH. Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená v eurách, musí byť konečná 

a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka predložená. Uchádzač 

vypočíta cenu predmetu zákazky podľa tabuľky uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Výzvy 

ako súčet súčinov jednotkových cien za jednotlivé časti predmetu zákazky.  

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky : 

Riaditeľstvo  SMI, Karloveská 63, 841 04 Bratislava 

Pracovisko SMI Bratislava, Karloveská 63, 841 04 Bratislava 

Pracovisko SMI Nitra, Kmeťkova 3, 949 01 Nitra 

Pracovisko Banská Bystrica, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica 

Pracovisko Košice je Moyzesova 18, 040 01 Košice. 

 

 

 

 

 



   

6. Termín dodania predmetu zákazky :  

maximálne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky, s možnosťou 

uvedenia kratšieho termínu dodania zo strany dodávateľa. Termín dodania uvádza 

uchádzač v celých dňoch. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky /bez DPH/: 15 500,- Eur bez DPH 

 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

 Nie 

 

9. Možnosť predloženia alternatívnych riešení: 

 Nie 

 

10. Splnenie podmienok účasti :  

Uchádzač musí byť: 

- oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (§32 ods. 1 písm. 

e) ZVO)  

- preukázanie informáciou o platnom zápise v OR alebo ŽR  

- nesmie mať uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR  

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§32 ods. 1 písm. f) 

ZVO ) - preukázanie čestným prehlásením 

- nesmie byť vo vzťahu konfliktu záujmov podľa §23 ZVO v predmetnom verejnom 

obstarávaní - preukázanie čestným prehlásením  

 

11. Typ zmluvy: 

Výsledkom obstarávania bude Rámcová dohoda na poskytnutie služby (ďalej len 

„Zmluva”).  

Návrh zmluvy predkladá verejný obstarávateľ ako súčasť výzvy a uchádzač návrh 

podpísaný svojim štatutárnym zástupcom ako prílohu prikladá k svojej ponuke. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať s úspešným uchádzačom o 

zmluvných podmienkach. 

 

12. Trvanie zmluvy: 48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do naplnenia 

finančného limitu do sumy  15 500,- Eur bez DPH v závislosti od toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr. 

 

13. Hlavné podmienky financovania: 

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a formou 

bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby formou  objednávka/faktúra. 

Platby sa uskutočnia po odovzdaní a prevzatí jednotlivých plnení predmetu zákazky. 

- Príslušné faktúry bude dodávateľ vystavovať raz mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci 

za plnenia uskutočnené v predošlom mesiaci. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej 

doručenia. 



   

14. Lehota na predkladanie ponúk: do 28.10.2019 do 12.00 hod. 

 

15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky zaslať : 

Slovenský metrologický inšpektorát 

Karloveská 63,  

841 04 Bratislava;  

v prípade osobného doručenia: do podateľne Slovenského metrologického 

inšpektorátu na tú istú adresu; 

alebo mailom: (v pdf formáte) na adresu: peter.kadlec@smi.sk 
 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 - najnižšia cena s DPH 

 

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

30. november 2019 

 

18. Jazyk: 

Celá ponuka vrátane dokladov a dokumentov v nej predložených musí byť vyhotovená 

v slovenskom jazyku, okrem dokladov vyhotovených v českom jazyku. 

 

19. Náklady: 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez 

akéhokoľvek finančného nároku vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi. 

 

20. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk: 

 Výsledok verejného obstarávania bude telefonicky oznámený iba úspešnému 

 uchádzačovi, s ktorým bude uzavretá zmluva. Ostatným uchádzačom nebude verejný 

 obstarávateľ oznamovať výsledok z uskutočňovaného výberového konania. Výsledok 

 ostatným uchádzačom bude oznámený iba na základe ich písomnej žiadosti na nimi 

 uvedenú e-mailovú adresu. 
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