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T-4.2-19.0 

 

Zadanie zákazky (1000,- eur do 19 999,- eur bez DPH)  

postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Slovenský metrologický inšpektorát 
Sídlo:    Geologická 1, 821 06 Bratislava 
IČO:      30 814 502 
Kontaktná osoba:  Mgr. Petra Janská 
Telefón:   0908 111 874 
e-mail:  exekucie@smi.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky: Monitoring vozidiel. 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky: do vyčerpania rámcovej zmluvy 19 999,- EUR. 

 
4. Opis predmetu zákazky: predmetom zákazky je zabezpečovanie monitoringu vozidiel (v počte 8 až 

12 vozidiel), ktorý poskytuje nasledovné služby: história jázd, monitorovanie polohy vozidla 
v reálnom čase, signalizácia nehody na prednastavené TČ formou SMS a prezvonenia, rozlíšenie 
jázd na súkromné/služobné, plánovanie servisných udalostí, kniha jázd – výkazy, administrácia 
vozidiel, prevádzka vozidiel – náklady/spotreba PHM, signalizácia odtiahnutia/odcudzenia vozidla). 
Verejný obstarávateľ požaduje nacenenie položiek, a  to:  
a) cena za jedno zariadenie 
b) cena za montáž jedného zariadenia 
c) vyčíslenie mesačných nákladov na služby spojené s prevádzkou na jedno vozidlo. 
 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: emailom: exekucie@smi.sk, resp. osobne v podateľni SMI 
v termíne do 26.2.2015 13:30 hod v štruktúre – označenie tovaru, označenie služby s uvedením cien 
podľa rozpisu špecifikovaného v bode 4, písm. a), b) a c) s DPH. 
 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH za položky predmetu zákazky. 
 

7. Podmienky účasti uchádzačov: verejný obstarávateľ prijme takú ponuku, kde uchádzač nezaviaže 
služby spojené s prevádzkou zariadení k samotnému zariadeniu a umožní vykonanie montáže 
zariadení v nasledovných mestách: Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Košice. 

 
8. Ďalšie informácie: verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi výsledok obstarávania 

a vyzve ho na uzavretie rámcovej zmluvy. Termín dodania je priebežne počas platnosti zmluvy, 
alebo do vyčerpania finančného limitu hodnoty zákazky, cena je záväzná pre celé obdobie platnosti 
rámcovej zmluvy t.j. cca 4 roky . Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup VO ak by sa 
zmenili okolnosti, resp. podmienky, za ktorých sa toto VO vyhlásilo. Výzva na predkladanie 
cenových ponúk na poskytovanie služby je uverejnená na webovom portáli www.smi.sk. 
 
 

V Bratislave dňa 24.2.2015 
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