
 

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 

Slovenský metrologický inšpektorát, Karloveská 63, 841 04 Bratislava 

 

 

Slovenský metrologický inšpektorát, ako verejný obstarávateľ, Vás žiada o predloženie 

ponuky v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na predmet 

zákazky s názvom: 

 

“Servis služobných motorových vozidiel” 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa:  

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) 
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. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  SMI, Karloveská 63, 841 04 Bratislava 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Peter Kadlec, peter.kadlec@smi.sk 

4. Predmet zákazky: poskytovanie služieb – oprava servis motorových vozidiel pre 

regionálne pracovisko Nitra 

 

5. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je:  

- zabezpečovanie pravidelného servisu služobných motorových vozidiel 

Slovenského metrologického inšpektorátu (podľa riadkov 1 až 2 tabuľky prílohy č. 

1 tejto Výzvy); 

- zabezpečovanie ostatných mimoriadnych opráv a služieb, ktoré zahŕňajú 

mechanické, klampiarske, lakovnícke práce, auto-elektro práce, diagnostiku 

elektronických systémov, servis klimatizácií, výmenu a opravu autoskiel, 

geometriu, pneuservis, sprostredkovanie vykonania technických a emisných 

kontrol a prípravu vozidiel pred vykonaním uvedených kontrol (podľa riadku 3 až 

4 tabuľky prílohy č. 1 tejto Výzvy). 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

 5 000 EUR bez DPH 

 

 

7. Spôsob určenia ceny: 

Ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a musí pokrývať všetky náklady súvisiace s realizáciou 

predmetu zákazky. Týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena 

maximálna.  

Cena bude navrhnutá v mene EUR. 

Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť len 

zmenu sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu. Táto zmena 

dohodnutej ceny je možná len formou písomného dodatku k zmluve. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH vo svojej ponuke upozorní.  

 

 

8. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky:  

V prípade záujmu sa uchádzač môže oboznámiť s technickým stavom vozidla na 

adrese pracoviska SMI v Nitre.  

 

9. Podmienky účasti:  

 

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením nasledovných dokladov:  

 Podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní čestným prehlásením, že 

uchádzač nie je v likvidácii ani v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 

majetku; 

 Podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní čestným prehlásením, že 

uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 

rozhodnutia – potvrdené podpisom štatutára spoločnosti uchádzača; 

 Podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní čestným prehlásením, že 

uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 

rozhodnutia - potvrdené podpisom štatutára spoločnosti uchádzača;  

 Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom uchádzača 

o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje fotokópia),  

 

Vyššie uvedené podmienky účasti môže uchádzač splniť aj predložením oznámenia, 

že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. 

 

Splnenie podmienok účasti je záväzne len pre úspešného uchádzača.  
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10. Lehota dodania služby  
 

Lehota dodania služby bude stanovená v zmluve o poskytovaní služieb a je stanovená 

na obdobie 48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Termín dodania konkretnej služby 

– opravy vozidla počas platnosti zmluvy je stanovený lehotou do 10 pracovných dní 

odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi/poskytovateľovi služby zo strany 

objednávateľa.  

 

Úhrada za dodané služby je stanovená v lehote do 15 dní od doručenia alebo 

predloženia faktúry objednávateľovi.  

 

11. Cenová ponuka, jej obsah a spôsob určenia jej ceny: 

 

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

a to v nasledovnej štruktúre:  

 cenu je potrebné stanoviť na základe požadovanej špecifikácie predmetu 

zákazky v zmysle bodu 5 tejto Výzvy;  

 ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná 

osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať 

za uchádzača, alebo v jeho mene; 

 uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke; 

 uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky, a to v zmysle 

bodu č. 5 tejto Výzvy; 

 náhradné diely budú fixne vyúčotovávané na základe aktuálne platného 

cenníka úspešného uchádzača; 

 uchádzač predloží cenovú ponuku vyplnením tabuľky prílohy č.1 na predmet 

zákazky, ktorý je špecifikovaný v bode 5. tejto Výzvy. 

 

12. Možnosť predloženia alternatívnych riešení  

 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť alternatívne riešenie vo vzťahu k 

požadovanému predmetu zákazky stanovenej touto Výzvou. Ak súčasťou ponuky 

bude aj alternatívne riešenie, nebude takéto alternatívne riešenie zaradené do 

vyhodnotenia ponúk. 

 

13. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania  

 

Finančné prostriedky budú hradené zo štátneho rozpočtu do výšky 100% predmetnej 

zákazky. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

 

14. Lehota na predloženie ponuky:  do 11.10. 2019 do16:00 hod. 

 

 

15. Spôsob predloženia ponuky:  poštou alebo osobne na vyššie uvedenú adresu alebo 

mailom (v pdf formáte) na adresu: peter.kadlec@smi.sk 
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16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej  ceny s DPH za 

predmet zákazky. 

Ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou s DPH a ktorý splnil podmienky účasti, 

verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.   

 

17. Lehota viazanosti ponúk:  do 30.11.2019 

 

18. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


