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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: Kancelársky papier a bežné kancelárske potreby. 

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

 
4. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečovanie dodávok kancelárskeho papiera a 

bežných kancelárskych potrieb priebežne podľa potrieb verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ požaduje nacenenie položiek uvedených v prílohe 1 a to za blok, kus, balenie, kotúč, 
sadu, krabica u položiek, ktoré ho majú uvedený v merných jednotkách. Predmetom zákazky je 
dodanie papiera a bežných kancelárskych potrieb v počtoch a parametroch.  

 
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: emailom: exekucie@smi.sk, resp. osobne v podateľni SMI 

v termíne do 23.2.2015, a to do 15.00 h, v štruktúre – názov tovaru, parametre, cena tovaru za  
1 kus s DPH.  
 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH za položky predmetu zákazky (verejný 
obstarávateľ prijme ponuku uchádzača s najvyšším počtom najnižších cien pre jednotlivé položky).  
 

7. Podmienky účasti uchádzačov: bezplatná doprava papiera a bežných kancelárskych potrieb na 
jednotlivé dodacie miesta (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Košice), dodanie papiera a bežných 
kancelárskych potrieb do 36 hodín od objednania a prípadné poskytnutie celoplošnej zľavy na tovar. 

 
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 18.2.2015 
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