
ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 
 

MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 
 

 
 
 

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: 

 „Spotrebný laboratórny materiál“ 
 

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: 
„Spotrebný laboratórny materiál“ 

 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa spotrebného laboratórneho materiálu 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 :   
15994200-4 Filtračný papier 
19520000-7 Plastové výrobky 
33793000-5 Sklenené výrobky pre laboratóriá 
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 
 

 
Tel.: ++421-2-593 75 111, 547 73 408 (sekret.)             Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA 
Fax: ++421-2-547 71 940                  Číslo účtu: 7000390960/8180 
E-mail: secretary@geology.sk                 IČO:31753604 
                        IČ DPH: SK2020719646 
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38437000-7 Laboratórne pipety a príslušenstvo 
42968000-9 Dávkovače  
44618350-3 Plastové vrchnáky 
38433100-0 Hmotnostné spektrometre 
38434560-9 Chemické analyzátory  
42131141-6 Redukčné tlakové ventily 
 
5.  Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží vo svojej ponuke navrhovanú cenu pre tú/tie 
položky predmetu zákazky (spotrebný laboratórny materiál), ktoré plánuje dodávať alebo cenu za celý 
predmet zákazky.  
Navrhovaná cena pre danú/é položky predmetu zákazky (spotrebný laboratórny materiál), 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 (spotrebného laboratórneho materiálu), resp. celého predmetu zákazky uvedeného/ých 
v opise predmetu zákazky, na ktorú/é predloží/ia úspešný/í uchádzač/či najnižšie ceny. Plnenie bude 
pozostávať na základe objednávok 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 8.070,00 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 12.00 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 
(spotrebného laboratórneho materiálu), 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 /spotrebný laboratórny materiál/ 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 /spotrebný laboratórny materiál/ 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: Špecifikácia predmetu zákazky 



ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 
 

MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 
 

 
Formulár cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky      Príloha č. 1 

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

/Názov, označenie .../ 
Bližšia 
Špecifikácia 
/ Jednotka 
ks/krab./ 
balenie/ l/ 

MJ Predpokladaný 
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. 
filtračné papiere s priemerom 
125mm – filter grade 388  

bal po 100ks bal. 7     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

2. 
filtračný papier hárkový - 50x50cm, 
2R/80g,  

bal po 100ks, 
resp.  12,5 
kg/bal 

bal. 1     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

3. 

Tesniace prepichovateľné septá 
kompatibilné do vrchnákov s 
priemerom 16,5mm pre vialky 12 ml 
s priemerom 15mm 

bal po 
1000ks 

bal. 1     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

4. 
vákuová hadica s drôtenou výstužou 
steny, vnútorný priemer 17mm dĺžka 
1m 

1m m 5     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

5. 
liekovky hnedé sklo s uzáverom s 
penovým tesnením proti vytečeniu 
10ml  

1ks ks 300     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

6. 
liekovky hnedé sklo s uzáverom s 
penovým tesnením proti vytečeniu 
25ml  

1ks ks 300     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

7. 
liekovky hnedé sklo s uzáverom s 
penovým tesnením proti vytečeniu 
100ml  

1ks ks 100     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

8. 
sklenená kadička nízka s výlevkou 
objem 5l 

1ks ks 5     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 
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9. 
1,5ml sklenené vialky so závitom 
priemer- 11,6mm výška-32mm 

bal po 
1000ks 

bal. 2     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

10. 
plastová střička na organické 
rozpúšťadla s objemom 250ml 

1ks ks 3     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

11. laboratórne papierové utierky  bal 280 ks bal 1     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

12. parafilm pásiky 38x10cm 1 bal bal 2     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

13. filament do Delta V Advantage 1ks ks 1     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

14. 

cínové kapsule 3,2x4mm valčeky z 
lisovaného cínu pre váženie tuhých 
vzoriek na analýzy stabilných 
izotopov   

bal. po 100ks bal 1     

ŠGÚDŠ 
Bratislava 

15. 
strieborne kapsule 3,3x5mm valčeky 
pre váženie tuhých vzoriek na 
analýzy stabilných izotopov  

bal. po 100ks 
bal 1     

ŠGÚDŠ 
Bratislava 

16. 

cínové kapsule 8x5mm valčeky z 
lisovaného cínu pre váženie tuhých 
vzoriek na analýzy stabilných 
izotopov   

bal. po 100ks 
bal 1     

ŠGÚDŠ 
Bratislava 

17. 
Špička modrá 200-1000µl 
nesterilná(1bal po 500ks) 

bal po 500ks bal. 6     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

18. 

Injekčný dávkovač vôd k prístroju 
LWIA kompatibilný 
s autosamplerom PAL system, 
mikrostriekačka s max objemom 
1.2µl (1 ks striekačka, 1 ks piest od 
0,5mm), PAL Syringe od Hamilton 
alebo kompatibilný ekvivalent 

1ks ks 6     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

19. 
redukčný ventil nerezový na He 
čistoty 5.2 s dvomi manometrami 

1ks ks 1     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

20. 

redukčný ventil s dvomi 
manometrami na priemyselnú čistotu 
plynu s uzatváracím ventilom na 
výstupe 

ks ks 3     

ŠGÚDŠ 
Bratislava 

21. 

šrobovatelné vrchnáčiky 8mm s 
otvorom v strede 5,5mm PTFE 
červené septum/biely silikon/PTFE 
červené  

bal po 
1000ks 

bal. 2     
ŠGÚDŠ 
Bratislava 
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22. redukčný ventil na kyslík 1ks ks 2     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

23. 
Inzerty 400 ul do dávkovacich 
vialiek 2 ml do autosamplera GC  

bal bal 2     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

24. 
filamenty do GC MS – pre prístroj 
Agilent 5975  

ks ks 2     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

25. 
žíhací téglik vysoký, horný priemer 
30mm, výška 40mm, objem 15 ml 

ks ks 100     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

26. 
žíhací téglik stredný, horný priemer 
45mm, výška 35mm, objem 30 ml 

ks ks 100     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

27. 
žíhací téglik nízky, horný priemer 
50mm, výška 25mm 

ks ks 100     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

28. 
sinterkorundový téglik, horný 
priemer 45mm, výška 40mm 

ks ks 100     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

29. 
tungsten(VI)-oxide, 60g, filling 
combusion tube, 11.02-0008 -pre 
CHNS Vario Macro 

ks ks 4     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

30. 
tungsten(VI)-oxide powder, 90g, 
sample additive,  
11.02-0024 -pre CHNS Vario Macro 

ks ks 4     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

31. 
combust./reduct.-tube,quartz, 11.00-
1150/4 pre CHNS Vario Macro 

ks ks 2     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

32. 
support tube, quartz, 65 mm,  11.00-
1172/4- pre CHNS Vario Macro 

ks ks 4     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

33. 
copper, wire 100g,  
05 000 699 

ks ks 10     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

34. 
O Ring, 7.5x2.5, green Viton Rubber 
05 000 416- pre CHNS Vario Macro 

ks ks 6     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

35. 
O Ring 20x2 03 654 627- pre CHNS 
Vario Macro 

ks ks 6     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

36. 
quad ring 7,65x1,78,  
05 000 353- pre CHNS Vario Macro 

ks ks 6     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

37. 
tesnenie, 5 835 00- pre CHNS Vario 
Macro 

ks ks 6     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

38. 
protective tube, quartz,  11.00 -
1317/4- pre CHNS Vario Macro 

ks ks 4     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

39. 
O2 Lance  140mm,  
05 000 088- pre CHNS Vario Macro 

ks ks 2     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

40. 
quarte bridge, isolated, 11.00-
1331/4- pre CHNS Vario Macro 

ks ks 2     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

41. 
Ball vario EL,  
11.00-1191/4- pre CHNS Vario 
Macro 

ks ks 1     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 
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42. 

Teflónový obal na guľu guľového 
ventilu,  
11.00-0053/o.2- pre CHNS Vario 
Macro 

ks ks 1     

ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

43. 
quartz wool, 10g,  
03 679 908, kód B1208- pre CHNS 
Vario Macro 

ks ks 10     
ŠGÚDŠ Spišská 
Nová Ves 

 
Cena celkom bez DPH v EUR 

 

 
Výška DPH 

 

 
Cena celkom vrátane DPH v EUR 

 

 
 
                                                                                                                    
 
Podpis štatutárneho zástupcu 
 
 
odtlačok pečiatky 
 


