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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
 
                                                    

        Zápis z vyhodnotenia ponúk 
Služby 

 
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“) 

 
Predmet zákazky: „Úradné meranie spotreby paliva (prelitrovanie)“. 

 
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na úradné meranie spotreby paliva osobných motorových vozidiel 
(prelitrovanie), podľa predpisu EHK + doplnkové merania s vydaním protokolu a osvedčenia o úradnom 
meraní.  

Jedná sa o nasledovné merania: 
1. mestský cyklus 
2. pri rýchlosti 90 km/hod. 
3. pri rýchlosti 130 km/hod. 
4. pri zapnutej klimatizácii 
5. pri jazde v ťažkom teréne 

Merania budú prevádzané na osobných motorových vozidlách: 
  4 ks Dacia Duster 1,5 dCi 66kW merania podľa bodu 1-5 
  1 ks Renault Laguna 2,0 dCi 96 kW merania podľa bodu 1-4 

 
Vozidlá budú pristavené v sídle verejného obstarávateľa (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská 
dolina 1, 817 04 Bratislava 11), prípadné náklady súvisiace s prepravou vozidiel na miesto realizácie služby 
znáša dodávateľ. 
 
Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka 
Hlavný predmet: CPV : hlavný slovník 
50111110-0 Podporné služby pre vozový park 

   
Spôsob vykonania prieskumu: Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 30.09.2013 bola dňa 
30.09.2013 zverejnená v profile verejného obstarávateľa (www.geology.sk) a následne zaslaná štyrom 
potenciálnym dodávateľom.  
 
Termín vykonania prieskumu trhu:  30.09.2013 
 
Termín predloženia cenovej ponuky: do 07. 10. 2013 do 14.00 hod. 
 
Výzva zverejnená v profile verejného obstarávateľa a následne zaslaná štyrom dodávateľom:  
 
Por. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa jeho 
sídla) 

IČO 

1. Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D., Na Skotňu 
471/54, 013 01 Teplička nad Váhom  

14 255 791 
 

2. REVIMONT DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 
Martin 

36 415 103 

3. SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 19, P.O.BOX 
57, 841 02 Bratislava 42  

31 324 797 

4. SÚDST, s.r.o., Kvačalova 782/11, 010 04 
Žilina 

36 392 405 
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena celkom uvedená ako cena s DPH. 
 
Kompletnú cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk zaslali nasledovní uchádzači: 
 
Por. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, 
adresa jeho sídla, IČO) 

Navrhovaná 
zmluvná 
cena v EUR 
bez DPH 

Navrhovaná 
zmluvná 
cena v EUR 
s DPH 

Dátum 
predloženia 
ponuky 

Spôsob 
predloženia 
ponuky 

1. Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D., 
Na Skotňu 471/54, 013 01 
Teplička nad Váhom, 
IČO: 14 255 791 

1.250,00 1.500,00 07.10.2013 
13:33 

e-mailom 

2. REVIMONT DG, s.r.o., 
Bystrička 111, 038 04 Martin, 
IČO: 36 415 103 

1.300,00 1.560,00 01.10.2013 
13:29 

e-mailom 

3. SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 
19, P.O.BOX 57, 841 02 
Bratislava 42, IČO: 31 324 797 

1.414,00 1.696,80 07.10.2013 
11:05 

e-mailom 
 

4. SÚDST, s.r.o., Kvačalova 
782/11, 010 04 Žilina, 
IČO: 36 392 405 

1.870,00 2.244,00 07.10.2013 
11:11 

e-mailom 

 
Úspešný uchádzač:  
Obchodné meno, adresa: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D., Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom, 
IČO: 14 255 791 
 
Obstarávacia/Zmluvná cena vrátane DPH:  1.250,00 EUR bez DPH; 1.500,00EUR s DPH   
 
Zdôvodnenie výberu: Uchádzačom predložená ponuka spĺňala požiadavky verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky, cenová ponuky bola najnižšia a nepresiahla finančný limit verejného obstarávateľa na daný 
predmet zákazky. 
 
Požadované doklady:  
Podmienky účasti v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač  preukáže: 
a) dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení poskytovať 
službu, podľa tohto bodu alebo výpis vytlačený z príslušného registra.  
Uchádzač môže doklad podľa § 26  ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením 
kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  
b) platným rozhodnutím o autorizácii vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
 
(Nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčené kópiu dokladu, stačí fotokópia uvedeného dokladu 
(elektronicky – pdf).  Originál dokladu alebo jeho overenú kópiu predloží iba úspešný uchádzač pred 
vystavením objednávky. 
 
Predložené doklady:  
1. Igor Škrobánek – O.P.C.D., Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom 

- platné rozhodnutie o autorizácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
- kópia Živnostenského listu 
- osvedčenie o akreditácii vykonávať požadovanú službu vydané SNAS 
 
2. REVIMONT DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 Martin 

- platné rozhodnutie o autorizácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
- osvedčenie o akreditácii vykonávať požadovanú službu vydané SNAS 
- kópia Výpisu vytlačeného z obchodného registra  
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3. SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 19, P.O.BOX 57, 841 02 Bratislava 42  

-  platné rozhodnutie o autorizácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
- osvedčenie o akreditácii vykonávať požadovanú službu vydané SNAS 
- kópia Výpisu vytlačeného z obchodného registra 
 
4. SÚDST, s.r.o., Kvačalova 782/11, 010 04 Žilina 

- platné rozhodnutie o autorizácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
- kópia Výpisu z obchodného registra 
 
Spôsob vzniku záväzku:  
Na základe objednávky v zmysle zaslanej cenovej ponuky a následnej fakturácie za realizáciu predmetu 
zákazky. 
 
Zápis obsahuje ako prílohu:  
- výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
- cenové ponuky. 
 
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti. 
 
................................................................................................................................................................... 
Zamestnanec zodpovedný za prieskum trhu: Bc. Renáta Horváthová  
 
 
................................................................................................................................................................... 
Schválil:   Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
V Bratislave, dňa 08.10.2013  


