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                                                                                  Výzva  

zákazka s nízkou hodnotou 
Tovar 

 
pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

na dodanie predmetu zákazky: 
 „Chemikálie“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
1.1 Verejný obstarávateľ : 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
V zastúpení: Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
IČO: 31753604 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 
Osoby oprávnené konať: 
Vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Žec, CSc. 
Vo veciach technických: Ing. Daniela Mackových, CSc., prof. RNDr. Pavel Veis, CSc., RNDr. Patrik 
Konečný, PhD. 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Č. účtu: 7000390960/8180 
                
1.2  Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375319; e-mail: renata.horvathova@geology.sk 
 
2.  Názov predmetu zákazky: 
„Chemikálie“ 

 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa chemikálií pre zabezpečenie vlastných prevádzkových 
potrieb verejného obstarávateľa v ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, a v regionálnom centre 
ŠGÚDŠ, Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves.  
Ponúkaný tovar musí zodpovedať príslušným normám a predpisom platným na území SR. 
Špecifikácia predmetu zákazky je prílohou č. 1 tejto výzvy.  
 
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka 
Hlavný predmet CPV :   
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 
24311410-4 Anorganické kyseliny 
24315000-5 Rôzne anorganické chemikálie 
24321210-5 Nenasýtené acyklické uhľovodíky 
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24321300-3 Iné halogénderiváty uhľovodíkov 
24322210-2 Metanol 
24322220-5 Etanol 
24327000-2 Rôzne organické chemikálie 
24413100-4 Kvapalný amoniak 
38434560-9 Chemické analyzátory 
09200000-1 Ropné, uhoľné a olejové výrobky 
 
5.  Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží vo svojej ponuke navrhovanú cenu pre tú/tie 
položky predmetu zákazky (chemikálie), ktoré plánuje dodávať alebo cenu za celý predmet zákazky.  
Navrhovaná cena pre danú/é položky predmetu zákazky (chemikálie), resp. za celý predmet zákazky 
bude zahŕňať dodanie predmetu zákazky vrátane jeho dopravy na adresu verejného obstarávateľa 
v rámci jednotlivých regionálnych centier podľa bodu 3 tejto výzvy bližšie špecifikovanú v prílohe č. 1 
k tejto výzve a následnej objednávke.  
 
6. Variantné riešenie: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
7. Typ zmluvy 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným/i uchádzačom/čmi objednávku na dodanie tej/tých položiek 
predmetu zákazky (chemikálií), resp. celého predmetu zákazky uvedeného/ých v opise predmetu zákazky, na 
ktorú/é predloží/ia úspešný/í uchádzač/či najnižšie ceny. Plnenie bude na základe objednávky v zmysle 
jednotkových cien uvedených v cenovej/ých ponuke/ách úspešného/ých uchádzača/čov.  
 
8. Miesto  dodania predmetu zákazky 
Miesto dodania predmetu zákazky bude pracovisko verejného obstarávateľa v danom regionálnom centre 
podľa bodu 3. výzvy uvedené v konkrétnej objednávke. 
 
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky: 
 
Lehota dodania predmetu zákazky: do 7 dní od potvrdenia objednávky.  
 
10.  Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie predmetu zákazky je 3.450,00 Eur bez DPH. 
 
11.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Uchádzač môže predložiť ponuku osobne, elektronicky alebo  prostredníctvom poštového doručenia na 
adresu: 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375319; e-mail: renata.horvathova@geology.sk 
Ponuky musia byť predložené v lehote do 19. 12. 2013 do 14.00 hod. 
Ponuka doručená po stanovenej lehote nebude akceptovaná. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 
prostredníctvom poštového alebo obdobného doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na hore 
uvedenej adrese. Ak uchádzači predkladajú ponuky osobne, potom ich predkladajú v pracovných dňoch od 
9,00 hod. do 15,00 hod., pričom posledný deň lehoty na predloženie ponúk musia uchádzači rešpektovať 
stanovenú lehotu a hodinu predkladania ponúk. 
 
12. Lehota viazanosti ponuky 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom. 
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.01.2014. 
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13. Hlavné podmienky financovania  

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.  
• Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
• Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným 

príkazom v eurách. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Vo faktúre je potrebné uviesť číslo príslušnej objednávky, pre ktorý je určený 
predmet zákazky. Podkladom pre fakturáciu bude Preberací protokol podpísaný zástupcami 
verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača. 

 
14.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 
a) Podmienky účasti v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač  preukáže 
dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení poskytovať 
službu a dodávať tovar. 
Nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí fotokópia uvedeného dokladu 
(elektronicky – pdf), podľa tohto bodu alebo výpis vytlačený z príslušného registra vedeného na 
www.orsr.sk; www.zrsr.sk: 

- Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 
podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) 

- Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ 
zapísaný v obchodnom registri). 

Uchádzač môže doklad podľa § 26  ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením 
kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie tej/ých položiek požadovaného predmetu zákazky 
(chemikálií), uvedená v ponuke/ách uchádzača/ov, bude vyjadrená v mene EUR vrátane DPH. Navrhovanú 
cenu za jednotlivé/ú položku/y predmetu zákazky, ktoré plánuje dodávať, resp. za celý predmet zákazky 
predloží uchádzač v ponuke vyplnením tabuľky v prílohe číslo 1 tejto výzvy. Cenová ponuka vypracovaná v 
súlade s touto výzvou, musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača. (tabuľka – príloha č. 1). 
 
Uchádzač stanoví cenu/y za jednotlivú/é položku/y obstarávaného predmet zákazky na základe vlastných 
výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením 
svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu 
zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
 
Uchádzač predloží vo svojej ponuke navrhovanú/é cenu/y pre tú/tie položky predmetu zákazky (tovar/y), 
ktoré plánuje dodávať alebo cenu za celý predmet zákazky.  
Navrhovaná cena pre danú/é položky predmetu zákazky (tovar/y), resp. za celý predmet zákazky 
bude zahŕňať dodanie predmetu zákazky vrátane jeho dopravy na adresu obstarávateľa v rámci 
jednotlivých regionálnych centier podľa bodu 3 tejto výzvy.  
 
Posudzované budú ceny za jednotlivé položky predmetu zákazky /chemikálie/ v EUR vrátane DPH. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

� navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
� navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH, 

 
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú  cenu v EUR celkom s DPH. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke (uviesť  „nie som platcom 
DPH“). 
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Uchádzačom stanovená cena je  určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná.  
 
17.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia: 
Najnižšia cena za jednotlivé položky predmetu zákazky /chemikálie/ v EUR, uvedená ako cena vrátane 
DPH. 
 
18. Dôvody na zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
- jej zrušenie nariadi úrad  
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuková cena uchádzačov 

bude vyššia ako predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 

 
V Bratislave, dňa 13. 12. 2013 

 
 
                                                                              Ing. Branislav Žec, CSc. 
                      riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Formulár cenovej ponuky 



ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 
 

MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 
 
 

 
 

 Formulár cenovej ponuky             Príloha č. 1 
Predmet zákazky: Chemikálie 

 
Uchádzač : 
Adresa, sídlo : 
IČO : 
Štatutárny zástupca : 
IČ DPH : 
Vybavuje: Tel.: Fax: E-mail: 
 
P.č. Druh tovaru 

/Názov, označenie .../ 
Bližšia 
Špecifikáci
a / 
Jednotka 
ks/krab./ 
balenie/ l/ 

MJ Predpokla
daný 
počet 
 

Jednotková 
cena bez 
DPH v Eur 

Jednotková 
cena s DPH 
v EUR 

Cena celkom 
bez DPH v 
Eur 

Cena celkom 
s DPH v Eur 
 

Miesto dodania 

1. 
štandard kys. glutámová so stanovenou 
hodnotou stabilných izotopov δ13C a 
δ15N 

1 ks 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

2. 

štandard voda-low natural water- hodnota 
δ2H cca -120‰ a δ18O cca -17‰,  
presnosť určenia δ18O  <0,15‰ a δ2H 
<1‰ (25ml) 

25ml ml 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

3. 

štandard voda-medium natural water- 
hodnota δ2H cca -80‰  a δ18O cca -10‰,  
presnosť určenia δ18O  <0,15‰ a δ2H 
<1‰ (25ml) 

25ml ml 2     ŠGÚDŠ Bratislava 

4. 
štandard voda-high natural water- hodnota 
δ2H a δ18O bližšie k 0‰ , presnosť 
určenia δ18O  <0,15‰ a δ2H <1‰ (25ml) 

25ml ml 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

5. kyselina chlorovodiková, p.a. 35% l l 10     ŠGÚDŠ Bratislava 

6. chlorid bárnatý dihydrát, p.a. kg kg 10     ŠGÚDŠ Bratislava 

7. octan zinočnatý, p.a. kg kg 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

8. chlorid strontnatý hexahydrát p.a. kg kg 3     ŠGÚDŠ Bratislava 
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9. dichlórmetán p.a. 99% l l 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

10. kys. mravčia p.a.  l l 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

11. benzín lekárenský (1l) l l 2     ŠGÚDŠ Bratislava 

12. metanol, p.a. l l 10     ŠGÚDŠ Bratislava 

13. etanol p.a. l l 5     ŠGÚDŠ Bratislava 

14. Amoniak p.a. l l 5     ŠGÚDŠ Bratislava 

15. acetón p.a. l l 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

16. chloroform chemicky p.a. l l 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

17. 
chromium oxide vo forme drobných 
granúl ako náplň do spaľovacieho reaktoru 
Flash HT 2000  

25g g 1     
ŠGÚDŠ Bratislava 

18. 
silver cobaltous-cobaltic oxide vo forme 
drobných granúl ako náplň do 
spaľovacieho reaktoru Flash HT 2000  

25g g 1     
ŠGÚDŠ Bratislava 

19. 
redukovaná meď vo forme drobných 
granúl ako náplň do spaľovacieho reaktoru 
vo Flash HT 2000  

100g g 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

20. 
magnesium perchlorid anhydrid vo forme 
prášku  

100g g 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

21. 
olej P3 do rotačnej vákuovej pumpy pre 
hmotnostné spektrometre  

10 l l 1     ŠGÚDŠ Bratislava 

22. 
Certifikovaný referenčný roztok- 
1000 mg/l F- (fluorid) 

100ml ml 1     ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

23. 
Certifikovaný referenčný materiál -
Metylacetát 

ks ks 1     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

24. 
Certifikovaný referenčný materiál -
Butylacetát 

ks ks 1     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

25. 
Certifikovaný referenčný materiál – 
124-Trichlórbenzen 

ks ks 1     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

26. 
Certifikovaný referenčný materiál – 
135-Trichlórbenzen 

ks ks 1     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

27. 
Certifikovaný referenčný materiál - 
Hexachlórbutadién 

ks ks 1     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

28. 
Certifikovaný referenčný materiál –  
Styrén 

ks ks 1     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

29. 
Certifikovaný referenčný materiál –  
cis12-Dichlóretylen 

ks ks 1     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

30. 
Certifikovaný referenčný materiál - 
Vinylchlorid 

ks ks 1     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

31. Eškova zmes p.a kg kg 5     ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 
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32. 
Siran sódny bezvodý p.a. 
 

kg kg 50     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

33. 
Normonálny roztok kyselina 
chlorovodíková 1,0 mol/l, 10 l titrapack s 
vypúšťacím ventilom  

10 l l 1     
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

34. 

Normonálny roztok hydroxid sodný 1,0 
mol/l,  
10 l titrapack s vypúšťacím ventilom  
 

10 l l 1     

ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves 

 
Cena celkom bez DPH v EUR 

 

 
Výška DPH 

 

 
Cena celkom vrátane DPH v EUR 

 

 
 
                                                                                                                    
 

Podpis štatutárneho zástupcu 
Dňa:                      odtlačok pečiatky 

 
         
                                                                                                                       
 


