
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

IČO: 166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ján Marček 

Telefón: 02/50236772 

Fax: 02/50236715 

Elektronická pošta: jan.marcek@statistics.sk; 

 

2. Predmet zákazky : 

Vykonanie revízií prenosných elektrických spotrebičov a ručného elektromechanického 

náradia. 

 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) : 

Predmetom zákazky je vykonanie revízií prenosných elektrických spotrebičov a ručného 

elektromechanického náradia v zmysle STN 33 1610 a STN 33 160 v administratívnej 

budove Štatistického úradu SR, Miletičova 3 v Bratislave, vykonanie revízií podľa zoznamu 

prenosných elektrických spotrebičov, vrátane PC, kancelárskej techniky, ručného 

elektromechanického náradia a predlžovacích šnúr v administratívnej budove Štatistického 

úradu SR na Miletičovej 3 v Bratislave. Súčasťou je vypracovanie evidenčných kariet 

jednotlivých spotrebičov podľa požiadaviek STN 33 1610, STN 33 1600 a podľa cenníka 

Cenekom NACE45,21,45,31-91/2010. 

Zoznam spotrebičov v elektronickej forme si záujemca môže vyžiadať na elektronickej 

adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy.  

 

4. Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie nasledovných revízií a vypracovanie 

evidenčných kariet: 

- revízia prenosných elektrických spotrebičov napojených pohyblivým prívodom, 

- revízia zváračiek a zváracích agregátov, 



- revízia prenosného ručného elektrického náradia triedy bezpečnosti I., 

- revízia prenosného ručného elektrického náradia triedy bezpečnosti II., 

- revízia prenosného ručného elektrického náradia triedy bezpečnosti III., 

- vypracovanie evidenčných kariet prenosných elektrických spotrebičov, 

- revízia elektrických predlžovacích šnúr. 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet : 

 

7. Typ zmluvy : 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o revíznej činnosti podľa § 

269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

8. Miesto plnenia predmetu zákazky : 

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava. 

 

9. Termín plnenia predmetu zákazky : 

Do 31.5.2013. 

 

10. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky : 

Odporúča sa.  

Kontaktná osoba: Ján Marček, tel.: 02/50236 772, e-mail: jan.marcek@statistics.sk 

Verejný obstarávateľ umožňuje a odporúča vykonať obhliadku. 

Záujemca dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky minimálne jeden deň 

vopred s kontaktnou osobou, ktorou je Ján Marček, tel.: 02/50236 772, e-mail: 

jan.marcek@statistics.sk 

 

11. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky : 

11.1 Celková cena za predmet zákazky bude uchádzačom stanovená v EUR. Navrhovaná 

cena musí byť uvedená v zložení:  

a) navrhovaná cena v EUR bez DPH, 
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b) sadzba a výška DPH, 

c) navrhovaná cena v EUR s DPH. 

11.2. Navrhovaná cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu 

zákazky (náklady spojené s revíziou, meraním, vypracovaním evidenčných kariet), 

vrátane nákladov na dopravu. 

11.3. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

11.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 

12.1   Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu verejného obstarávateľa. 

12.2   Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

12.3   Splatnosť faktúry bude 21 dní od jej doručenia. 

 

13. Podmienky účasti : 

Uchádzačom môže byť odborne spôsobilá právnická alebo fyzická osoba na výkon 

predmetnej činnosti. Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať služby (napr. výpis 

z Obchodného registra, výpis zo Živnostenského registra, doklad o činnosti revízneho 

technika vykonávanej na technickom zariadení elektronickom triedy A v zmysle Vyhlášky č. 

508/2009 Z. z. MPSVaR SR a na základe Prílohy č. 11 k tejto vyhláške a pod.). V prípade ak 

úspešný uchádzač predloží v ponuke kópiu dokladu, predloží verejnému obstarávateľovi 

pred podpisom zmluvy originál alebo overenú kópiu dokladu k nahliadnutiu. 

 

14. Obsah cenovej ponuky:  

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno 

a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, faxové číslo, meno 

a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo a e-mailovú adresu), 

b) podrobnú kalkuláciu ceny podľa bodov 4 a 11 tejto výzvy, 

c) čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve, 

d) čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 

v cenovej ponuke, ktoré podpíše uchádzač alebo osoba oprávnená konať za 

uchádzača, 

e) doklad podľa bodu 13 tejto výzvy. 



 

15. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk : 

Lehota na predkladanie cenových ponúk – dátum: 29. 04. 2013 do 10:00 h. 

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 

Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67  

Kontaktná osoba: Ján Marček 

Telefón: 02/50236772 

Mobil : +421905 968 760 

e-mail: jan.marcek@statistics.sk; 

Ponuky vypracované podľa bodu 14 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 

obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané e-

mailom na adresu uvedenú v tomto bode. 

 

16. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk : 

16.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH. 

16.2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje najnižšiu 

celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy. 

 

17. Obchodné podmienky: 

-        predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka, 

-        verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby, 

-        úspešný uchádzač zrealizuje službu uvedenú v predmete zákazky najneskoršie do 

31.5.2013, úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej 

úspešným uchádzačom po zrealizovaní predmetu zákazky, termín splatnosti faktúry 

je 21 dní od dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, 

-        faktúra musí v prílohe obsahovať protokol o vykonanej odbornej revízii, potvrdený 

zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa v mieste určenia, 

-        pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 

z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, 

-        v prípade nesplnenia si povinnosti uchádzača v stanovenej lehote, je tento povinný 



uhradiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny 

za každý deň omeškania, 

-       vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov 

vzťahujúcich sa k predmetu zákazky, 

-        zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR. 

 

18. Ďalšie doplňujúce údaje: 

18.1. Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových 

ponúk, v ktorej budú zohľadnené obchodné podmienky uvedené v bode 17 tejto 

výzvy.  

18.2. V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne 

podpísať zmluvu o dielo na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí 

druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak druhý uchádzač 

odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve tretieho uchádzača k podpisu 

zmluvy.  

 

 

 

Zodpovedná osoba : 

 

Meno: Ján Marček Podpis: ...................................... 

 

Dátum : 

 



 

Príloha  

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:  

 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 

Názov predmetu zákazky: Vykonanie revízií prenosných elektrických spotrebičov a 

ručného elektromechanického náradia. 

 

 

(ceny uvádzané v EUR na dve desatinné miesta). 

Pol. č. Názov tovaru 

Celková 

cena 

v EUR bez 

DPH 

DPH v 

EUR 

Celková 

cena v  

EUR s 

DPH 

1. 

 

Vykonanie revízií prenosných 

elektrických spotrebičov a ručného 

elektromechanického náradia v zmysle 

STN 33 1610 a STN 33 160 v budove 

Štatistického úradu  SR, Miletičova 3 

v Bratislave.  

  

 

 

 

 

Dátum: 

 

   ------------------------------------------------------ 

   Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby 

      

 

 


