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Výzva na predloženie ponuky 

UNMS/03974/2022-105 - 013333/2022 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ  
v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiada o predloženie 
ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

„Audiovizuálna technika pre konferenčnú miestnosť v sídle ÚNMS SR, Štefanovičova 3, Bratislava“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

Názov: 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

            Sídlo: Štefanovičova 3,  

 810 05 Bratislava 

            IČO: 30 810 710  

            Kontaktná osoba:                                Ing. Branislav Smieško, branislav.smiesko@normoff.gov.sk 

            Internet:          www.unms.sk  

 

2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  32321200-1 Audiovizuálne zariadenia 
 

3. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je nákup a inštalácia audiovizuálnej techniky do konferenčnej miestnosti 

v sídle objednávateľa, 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy - 

Technická špecifikácia. 

4. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Povinná, kontaktná osoba: Ing. Branislav 
Smieško, branislav.smieško@normoff.gov.sk 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 494,00  eur bez DPH 
 

6. Zdroj finančných prostriedkov: štátny rozpočet/EÚ* 
 

7. Miesto plnenia predmetu zákazky: 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (Štefanovičova 3/Karloveská 63*) 

 

8. Typ zmluvného vzťahu: 
Zmluva/Objednávka* 

Osobitné požiadavky na plnenie:  

9. Dĺžka trvania zmluvy: Obstaranie formou objednávky 
 

10. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: áno/nie* 

11. Možnosť predloženia variantných riešení: áno/nie* 

12.  Podmienky účasti podľa: 
a) § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: Oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať 

stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady  

podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje 

z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a  
 
b) § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, ak  je verejný 

obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného 

predpisu. 

 

 

 

13. Obsah ponuky: 

mailto:branislav.smiesko@normoff.gov.sk
http://www.unms.sk/
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13.1 Splnenie podmienky účasti podľa bodu 12. a) a podľa bodu 12. b) tejto výzvy uchádzač splní 
preukázaním jeho zapísania v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO  
(ďalej len „zoznam“). Túto skutočnosť overí verejný obstarávateľ vykonaním náhľadu  
do zoznamu dostupného na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. 
V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname, splnenie podmienky účasti podľa bodu 

12. a) overí verejný obstarávateľ vyhotovením odpisu registrovaného subjektu (uchádzača)  

z Registra právnických osôb a podnikateľov z portálu OverSi.gov.sk (v zmysle § 32 ods. 3 

ZVO) a splnenie podmienky účasti podľa bodu 12. b) tejto výzvy verejný obstarávateľ overí 

vykonaním náhľadu do Registra osôb so zákazom, ktorý je dostupný na webovom sídle Úradu 

pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. 

13.2 Vyplnený formulár – Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 výzvy) - podpísaný, naskenovaný. 
13.3 Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov (príloha č. 3 výzvy) – podpísané, 

naskenované. 
 

14. Miesto, lehota, spôsob predloženia  a lehota viazanosti ponuky: 
14.1 Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 23.09.2022 o 10:00 hod. Ponuku uchádzača, 

predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
akceptovať. 

14.2 Lehota viazanosti ponuky je 30 kalendárnych dní** odo dňa lehoty na predloženie ponuky. 
14.3 Táto súťaž je realizovaná prostredníctvom elektronickej platformy – EVO na adrese 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html, v súlade s §117 ods. 1 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z 
uvedeného dôvodu bude komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom 
prebiehať výlučne prostredníctvom uvedenej elektronickej platformy, t.j. všetky žiadosti o 
vysvetlenie a doloženie ponuky je uchádzač povinný predkladať prostredníctvom uvedenej el. 
platformy. 

 
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena za predmet zákazky vrátane DPH (vrátane dopravy a všetkých nákladov 

spojených s dodaním 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 euro. 

Do ceny predmetu zákazky počas platnosti objednávky bude prípustné premietnuť najmä 

zmenu sadzby DPH, v prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, cla a iných 

administratívnych opatrení štátu. Zmena dohodnutej ceny je možná len formou písomného 

dodatku k zmluve, resp. na základe vystavenia novej objednávky. 

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

nie je platiteľom DPH, vo svojej ponuke upozorní.  

 

Návrh na plnenie kritérií je uvedený v prílohe č. 2 výzvy. 

16. Vyhodnotenie ponúk: 
16.1 Verejný obstarávateľ po doručení ponúk vykoná vyhodnotenie ponúk. Platnou ponukou je tá, 

ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady voči podmienkam a požiadavkám 
verejného obstarávateľa.  

16.2 V prípade nejasností či potreby objasnenia ponúk, prípadne ich doplnenia bude uchádzač 
verejným obstarávateľom elektronicky (e-mailom) požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie 
svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. Vysvetlením, resp. doplnením 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. 

16.3 Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným 
obstarávateľom vo výzve podľa bodu 16.2, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, 
jeho ponuka bude z prieskumu trhu vylúčená. 

 
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

Verejný obstarávateľ, po vyhodnotení cenových ponúk oznámi, všetkým uchádzačom výsledok 
vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej platformy – EVO (link: 
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. ) 
 

18. Použitie elektronickej aukcie: áno/nie* 

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html


P06_IRA_15/2019_SM_ÚZ05 

19. Doplňujúce informácie: 
19.1 Verejný obstarávateľ označí ponuku, ktorá sa umiestnila na prvom mieste  

podľa stanoveného kritéria a ktorá súčasne splnila všetky podmienky účasti a požiadavky 
verejného obstarávateľa, za úspešnú. 

19.2 Z tohto prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk nevyplýva pre verejného obstarávateľa 
povinnosť vystaviť objednávku a objednať tovar. 

19.3 Poskytnuté informácie – ponuky ostávajú v dokumentácii verejného obstarávateľa viažucej 
sa k postupu zadávania predmetnej zákazky. 

19.4 Verejný obstarávateľ podľa § 11 ZVO nesmie objednať tovar od uchádzača: 
- Ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len 

„RPVS“) a nie je zapísaný v RPVS, 
- Ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu majú povinnosť 

zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS 
- Ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS, a ktorého konečným užívateľom výhod 

zapísaným v RPVS je osoba uvedená v § 11 ods. c) ZVO, 
- ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do RPVS, majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je 
osoba uvedená v § 11 ods. c) ZVO.  

19.5 Ak úspešný uchádzač nebude schopný dodať tovar alebo tovar nedodá z vlastného 
rozhodnutia, verejný obstarávateľ má právo objednať tovar od uchádzača, ktorý  v súťaži 
skončil ako ďalší v poradí. 

19.6 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača  
pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné v zmysle ustanovenia  
§ 170 ods. 7 písm. b) ZVO podať námietky.  

 

 

S pozdravom  

 

 

............................................................... 

        Ing. Ľubica Urbanová 

       generálny tajomník služobného úradu 

 

Prílohy:   

- Príloha č. 1 – Technická špecifikácia 

- Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií  

- Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
* Nehodiace sa prečiarknuť 
** Ide o dobu - čas, ktorý je potrebný na ukončenie procesu VO a počas ktorého musí dôjsť k uzatvoreniu zmluvy,  

resp. vystaveniu objednávky. Lehota musí byť primeraná povahe zákazky a počas celej tejto doby musí trvať platnosť ponuky 

uchádzača. 


