Výzva na predkladanie cenových ponúk
č. UNMS/00095/2019-105
004170/2019
(prieskum trhu)
zákazka podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

V Bratislave, dňa 25.04.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme vyzvať na
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „Dodávka a montáž optických a
metalických trás s dodávkou a zapojením sieťových zariadení“, a to v súlade s podmienkami tak,
ako je uvedené nižšie.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:
Internetová adresa:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Bc. Michal Madarás
30810710
2020850711
Štátna pokladnica Bratislava
SK39 8180 0000 0070 0006 8787
www.unms.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou a zapojením sieťových zariadení
“.
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou
a zapojením sieťových zariadení a zabezpečenie funkčnosti siete v koncových bodoch pre
Verejného obstarávateľa v objekte na Karloveskej 63. Zoznam sieťových prvkov a zariadení je
uvedený v prílohe tejto výzvy.
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Lehota dodania tovaru a montáže so sprevádzkovaním po vyhodnotení výberového konania je
4 týždne.
6. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky:
Zákazka na dodávku tovaru s montážov v objekte na Karloveskej ulici 63, UNMS SR.
7. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky:
Je povinná po dohovore na e-mailovej adrese it@normoff.gov.sk alebo na tel.: 02 57 485 411

8. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky (bez DPH):
12 000,- EUR (slovom: dvanásťtisíc EUR)
9. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
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 a v zložení Verejný obstarávateľ požaduje uviesť aj sumár
(konečnú celkovú cenu) za všetky požadované položky v Prílohe č.1. Uchádzač je po
obhliadke miesta dodania predmetu zákazky povinný doplniť do Prílohy č. 1 všetky potrebné
materiály a práce potrebné k dodaniu predmetu zákazky v požadovanej kvalite podľa bodu č. 3
tejto výzvy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú konečnú ponúkanú cenu. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
- Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu z kapitálových výdavkov
verejného obstarávateľa.
- Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.
11. Podmienky účasti:
11.1 Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom uchádzača
o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky. U právnickej osoby je to
„Výpis z obchodného registra“ príslušného okresného súdu, u fyzickej osoby
živnostenský list, resp. iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača
dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, pričom túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám.
12. Obsah cenovej ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
12.1. Identifikačné údaje uchádzača (min. názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu,
sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo),
12.2.
Návrh ceny – vyplnený zoznam sieťových prvkov a zariadení (Príloha č.1 tejto
výzvy), kde uchádzač uvedie jednotkovú cenu za každú požadovanú položku a potom aj
celkovú cenu za požadovaný tovar a práce, v súlade s bodom 9. tejto výzvy. Na záver
Prílohy č.1 uvedie uchádzač navrhovanú celkovú cenu za celý predmet zákazky (celkovú
cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH).
13. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 09.05.2019 do 12.00 hod
Miesto predkladania ponúk:
 mailom na adresu: it@normoff.gov.sk
Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk
uvedeného v tomto odseku.
14. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia ponúknutá celková cena za celý predmet zákazky
podľa bodu 3. tejto výzvy v EUR s DPH.
Uchádzač uvedie navrhovanú cenu za celý predmet zákazky podľa bodu 3. tejto výzvy
predložením vyplneného návrhu na plnenia kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom
mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.

15. Obchodné podmienky: Úspešnému uchádzačovi bude na plnenie predmetu zákazky vystavená
objednávka.
16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi, ktorým sa stane uchádzač na
1.mieste v poradí určenom na základe vyhodnotenia kritéria, verejný obstarávateľ oznámi, že
jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli.
17. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom alebo v prípade ak
sa uchádzač nezúčastnil obhliadky miesta dodania predmetu zákazky. Všetky náklady a
výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

Ing. František Daniš
generálny tajomník služobného úradu

Príloha č. 1 - Zoznam sieťových prvkov a zariadení

