
 

 

 

 

 

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.:            02/57 485 418 

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: 

Obstaranie služobného vozidla 

Názov zákazky: 

Zakúpenie motorového vozidla 

 

Vymedzenie predmetu zákazky: 

Rozpätie požadovaných rozmerov:  

Rázvor (mm)     2400 - 2600 

Celková dĺžka (mm)   3900 - 4900 

Rozchod vpredu (mm)  1400 - 1600 

Rozchod vzadu (mm)   1400 - 1600 

Šírka (mm)    1700 - 1800 

Výška (mm)   1400 – 1500 
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Požadované technické parametre:  

 

ABS, airbagy (na strane vodiča a na strane spolujazdca s možnosťou deaktivácie), 

automatická klimatizácia, bočné airbagy a hlavové airbagy, centrálne zamykanie (vrátane 

diaľkového ovládania), coming & leaving home, elektrické ovládanie a vyhrievanie 

vonkajších spätných zrkadiel, elektrické ovládanie predných okien, elektrické ovládanie 

zadných okien, elektronický stabilizačný systém, komplet na opravu pneumatík, kontrola 

tlaku v pneumatikách, ovládanie rádia a telefónu z volantu, ovládanie telefónu na displeji 

rádia, predĺžená záruka na 5 rokov alebo na 10 000 km, predné hmlové svetlomety, rádio, 

reproduktory (v prednej časti a zadnej časti vozidla), signalizácia nezapnutých 

bezpečnostných pásov (na predných aj zadných sedadlách), tempomat, vyhrievané 

odstrekovače skla (na čelnom skle), vyhrievané predné sedadlá, výškovo nastaviteľné sedadlá 

(vodiča a spolujazdca), zadné parkovacie sensory a zadný stierač s odstrekovačom. 

 

Obstarávateľ akceptuje aj predvádzacie vozidlo s najvyšším počtom najazdených 500 km. 

 

Maximálna výška finančných zdrojov  

Obstarávateľ disponuje pre túto zákazku maximálnou výškou finančných zdrojov v 

objeme 11 500,00 € vrátane DPH. 

 

5.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 

Najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky. 

 

6.  Administratívne informácie  

 

Lehota na predkladanie ponúk  do 18. 6. 2019 

 

Spôsob a miesto doručenia ponuky  

 

Ponuky môžu byť predložené e-mailom, osobne, poštou alebo kuriérom, miesto a 

kontakty sú uvedené v časti I. tejto výzvy.  

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom posielať ponuky prioritne mailom na 

adresu peter.kadlec@smi.sk , kvôli urýchleniu procesu verejného obstarávania.  

Pri mailovom zaslaní ponuky je potrebné uviesť v predmete mailu názov konkrétnej 

zákazky s označením Ponuka.  

Do mailu nie je prípustné kumulovať viacero ponúk z rôznych zákaziek, ale je 

potrebné posielať mailom vždy iba jednu kompletnú ponuku prislúchajúcu konkrétnej 

zákazke. 
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7.  Obsah ponuky  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

- nacenenie celkovej ceny za celý predmet zákazky  

- uchádzač uvedie v cenovej ponuke či je alebo nie je platcom DPH.  

 

8. Lehota viazanosti ponúk:  do 31. 7. 2019 

 

9.  Doplňujúce informácie  

Úspešný uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky.  

Vašu cenovú ponuku a informácie v nej uvedené potrebujeme pre účely prieskumu 

trhu. Z prieskumu trhu Vám nevyplývajú žiadne záväzky na uzavretie zmluvy alebo 

vystavenie objednávky. Výsledok z prieskumu trhu bude telefonicky oznámený iba 

vybranému uchádzačovi, s ktorým môže byť uzavretá zmluva alebo vystavená 

objednávka. Ostatným uchádzačom nebude verejný obstarávateľ oznamovať výsledok 

z uskutočňovaného prieskumu trhu. Výsledok ostatným uchádzačom bude oznámený 

iba na základe ich požiadania. 

 

S pozdravom  

 

 

Ing. Peter Kadlec 

                     riaditeľ  

 

 


