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Žellova 2 
829 24 Bratislava 
Slovenská republika  

 
 
 
 
 

 
  
  
Váš list číslo / zo dňa 
 

Naša značka 
 

Vybavuje 
Ing. Ivana Vargová 

Dátum 
25.05.2011 

                                                                
                        
 

Vec 
Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu. 

 
Z pozície verejného obstarávateľa Vás vyzývam na predloženie ponuky v rámci 

realizovaného prieskumu trhu, zadávania zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 102 
zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“).  
 
Názov predmetu zákazky: 
Dodávka pH metrov a laboratórnych sond 
CPV:  38416000-4  pH metre 
  
Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je dodávka: 

1.  pH metrov  pre potreby toxikologických laboratórií SLaPA pracovísk 
ÚDZS. 

Špecifikácia: 
- rozsah  merania pH: 0,00  až 14,00 
- rozsah teploty (sondy):  -5 °C až + 105°C  
- rozlíšenie pH:  0,01 alebo 0,1 
- rozlíšenie teploty (sondy): 0,1 °C 
- presnosť merania pH:   0,01 po 2 – bodovej kalibrácii;  0,1 po 1 –bodovej 

kalibrácii 
- presnosť merania teploty sondy:   0,5 °C 
- kalibrácia: 1 alebo 2 bodová s automatickým rozlíšením hodnoty pH pufrov 
- kalibračné pufre: podľa noriem DIN, NIST, JIST, a SENTRON NIST 
- Display: LCD grafický, rozdelený do 3 sekcií 
- Automatická kompenzácia pH na teplotu: 0-60 °C  
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2. Štandardných sond pre potreby toxikologických laboratórií SLaPA 
pracovísk ÚDZS. 

 
Špecifikácia 
- vysoká tepelná odolnosť: do 105°C 
- možnosť merania vo veľmi malých objemoch (cca 1 kvapka) 
 

Dodávky sa budú realizovať v priebehu platnosti kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom 
objednávkami verejného obstarávateľa. 
 
 
Lehota trvania zmluvného vzťahu : 
Dva roky od podpisu kúpnej zmluvy.  
 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo organizácie:  Žellova 2, 829 24 Bratislava 
IČO:    30 796 482  
URL:    www.udzs.sk 
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami: Ing. Ivana Vargová 
Tel.:   +421 2 208 56 107 
fax:    +421 2 208 56 507 
e-mail:   ivana.vargova@udzs.sk 
URL:    www.udzs.sk 
 
 
Požadované doklady, ktoré musia byť súčasťou ponuky: 
1. 
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu. 
1.1 
živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba 
– podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), 
1.2 
výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 
1.3 
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.: doklad 
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 
 
2. 
Opis  tovaru, fotografie – katalóg tovaru, ktorý je predmetom zákazky. 
 
 
 
Pokyny na spracovanie ponuky 
Požaduje sa predloženie cenovej ponuky spôsobom - vyplnením prílohy č. 1 tejto 
výzvy. Cena musí byť uvedená vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa.  
 
 

http://www.udzs.sk/
mailto:ivana.vargova@udzs.sk
http://www.udzs.sk/
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Kritérium na vyhodnotenie prieskumu trhu: 
Konečná celková fakturačná cena za dodanie predmetu zákazky v EUR (v 
prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade 
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH) , ktorou sa 
rozumie celková zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky v EUR, všetkých vedľajších 
výdavkov a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu 
predloženia ponuky. 

[max. bodová hodnota je pre najnižšiu zmluvnú cenu, pri ostatných sa určí 
úmerou.] 

 
maximálne 100 bodov 

 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zmluvnou 
cenou za dodanie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. 
Hodnotenie ceny za dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel 
najnižšej navrhovanej  zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky platnej ponuky 
a navrhovanej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej 
ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 
 
Príklad: 
Najnižšia zmluvná cena:  950,- €                                                                
Zmluvná cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky:  985,- € 
Výpočet:   950 : 985 = 0,964 
                     0,964 x 100 bodov = 96,4 bodu 
 
S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne 
verejnému obstarávateľovi najnižšiu zmluvnú cenu za dodanie predmetu zákazky, 
verejný obstarávateľ uzatvorí verejnú zmluvu resp. mu vystaví objednávku. Uvedené 
platí ak nenastanú okolnosti na strane verejného obstarávateľa, ktoré by viedli 
k neakceptovaniu výsledkov prieskumu trhu. 
 
 
Lehota na predloženie ponuky:   7.06.2011 do 12.00 hod.  
 
 

 
Lehota viazanosti ponuky:  31.07.2011  
 

Miesto predkladania ponúk: 

Ponuky  je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštou: 
Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu: 
Názov:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo :   Bratislava  
PSČ:    829 24 
Ulica :   Žellova 2 - podateľňa 
Pracovný čas:  8,00-15,00 hod. ( pondelok – štvrtok) 
  8,00-14,00 hod. ( piatok ) 
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Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu: 
Názov:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo :   Bratislava 
PSČ:   829 24 
Ulica:   Žellova 2 
 
 

Obálku označte textom „Neotvárať – prieskum trhu – pH metre“. 
 

 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 MUDr. Ján Gajdoš 
 predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


