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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
 
Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“)  
IČO: 00166197  
Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava  
Kontaktná osoba: Ing. Mária Dologová  
Telefón: 02/50236453 
Elektronická pošta: maria.dologova@statistics.sk  
Internetová adresa: www.statistics.sk  
 
 
2. Predmet zákazky  
Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR 
 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 
 
Vykonanie recertifikačného auditu systému manažérstva kvality (ďalej len „SMK“) ŠÚ SR 
podľa normy ISO 9001:2008, ako aj ďalších auditov súvisiacich s procesom vystavenia 
schvaľovacieho certifikátu na SMK ŠÚ SR a dozoru nad SMK ŠÚ SR. Zákazka pozostáva z: 

a) recertifikačného auditu SMK ŠÚ SR podľa normy ISO 9001:2008  (vrátane všetkých 
súvisiacich aktivít, ako aj vypracovania a odovzdania správy z auditu) - v roku 2015, 

b) vystavenia schvaľovacieho certifikátu,  
c) 1. dozorného auditu SMK ŠÚ SR (vrátane všetkých súvisiacich aktivít, ako aj 

vypracovania a odovzdania správy z auditu) - v roku 2016,  
d) 2. dozorného auditu SMK ŠÚ SR (vrátane všetkých súvisiacich aktivít, ako aj 

vypracovania a odovzdania správy z auditu) - v roku 2017. 
 
ŠÚ SR má 825 plánovaných stálych miest a je členený na ústredie v Bratislave a osem 
organizačných útvarov v krajoch. 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  
 
Nie  
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
 
Hlavný predmet:  
79212110-7 Služby v oblasti hodnotenia kvality riadenia spoločnosti 
  

6. Typ zmluvy  
 
6.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka. Zmluva nesmie obsahovať ustanovenie, ktoré je v rozpore so 
zásadami poctivého obchodného styku. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok 
realizácie predmetu zákazky je v prílohe č. 2 tejto výzvy. 
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7. Miesto plnenia predmetu zákazky:  
 
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, Hanulova 5/c, 840 00 Bratislava 
Pracovisko ŠÚ SR v Trnave, Osvaldova 2, 917 23 Trnava 
Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne, Kniežaťa Pribinu 28, 911 54 Trenčín 
Pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra 
Pracovisko ŠÚ SR v Žiline, Framborská 23, 011 21 Žilina 
Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda 
SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 
Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, Plzenská 2, 080 16 Prešov 
Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach, Werferova 3, 040 11 Košice 
 

8. Termín plnenia predmetu zákazky:  
 
Predpokladaný termín začiatku plnenia predmetu zákazky je do 15. októbra 2015, termín 
jeho ukončenia je zhodný s termínom ukončenia  platnosti certifikátu (3 roky od 
recertifikačného auditu - október 2018).  
 

9. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky  
 
9.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude 

vyjadrená v eurách.  
9.2 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
9.3 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať 

všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky (t.j. vrátane cestovného, 
ubytovania a akýchkoľvek ďalších nákladov). 

9.4 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 
 
10.1 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu verejného obstarávateľa. 
10.2 Úhrada ceny bude na základe predloženej faktúry, splatnosť faktúry bude minimálne 

21 dní od jej doručenia.  
10.3 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 
 

11. Podmienky účasti a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  
 

11.1 Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu 
zákazky.  

11.2 Uchádzač predloží min. 3 referencie o certifikácii SMK podľa normy ISO 9001:2008 
v členských krajinách EÚ (vr. SR) za posledné tri roky. Pod referenciou sa rozumie list 
o vykonaní certifikácie potvrdený odberateľom služby. 

11.3 Uchádzač predloží zoznam audítorov s údajmi o ich vzdelaní a odbornej praxi (min. 5 
rokov audítorskej praxe) zodpovedajúcej poskytnutej službe. 

11.4 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 
11.1 až 11.3  tejto výzvy predloží uchádzač v origináloch alebo kópiách.  



3/11 

11.5 V prípade, ak úspešný uchádzač predloží kópiu dokladov, predloží verejnému 
obstarávateľovi pred podpisom zmluvy originál dokladu k nahliadnutiu.  

11.6 Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v 
súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.  

 

12. Obsah cenovej ponuky  
 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, 
meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové 
číslo, meno priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej 
pošty),  

b) návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie cenových ponúk 
spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,  

c) doklady podľa bodu 11.1 až 11.3 tejto výzvy,  

d) vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, 

e) doklad / doklady o medzinárodnej akreditácii pre výkon certifikácie SMK podľa normy 
ISO 9001:2008 (max. tri), 

f) návrh zmluvy podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 
 

13. Miesto a lehota na predkladanie ponúk  
 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25. 03. 2015 do 12.00 h.  
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: podľa bodu 1 tejto výzvy.  
 
Ponuky vypracované podľa bodu 12 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané e-
mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy.  
 

14. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk  
 

14.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH.  
14.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje najnižšiu 

celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy.  
 

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk  
 

15.1 Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 

15.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho cenovú ponuku verejný 
obstarávateľ prijíma.  
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Príloha č. 1 výzvy  
 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 
URČENÉHO VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 
 
1. Obchodné meno uchádzača:  _______________________________________________ 
 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:   ____________________________________ 
 
           ____________________________________ 
 
 
3. Názov predmetu zákazky: Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR 
 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk  Návrh kritéria 

Celková cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky   

Sadzba a výška DPH   

Celková cena v eurách s DPH za celý predmet zákazky   

 
 
Pol. 
č. 

Názov MJ Množstvo MJ Cena za 
MJ v eur  
bez DPH 

DPH 
za 
MJ  

v eur 

Cena za 
MJ v eur  
s DPH 

1. 

Recertifikačný audit systému 
manažérstva kvality  
ŠÚ SR podľa normy  
ISO 9001:2008 (vrátane všetkých 
súvisiacich aktivít, ako aj 
vypracovania a odovzdania 
správy z auditu) - v roku 2015 

Audit 1    

2. 

Vystavenie schvaľovacieho  
certifikátu 

a. základný ks v SK 

Certifi-
kát  

1    

b. základný ks v EN „/“ 1    

c. dodatočné ks v SK „/“ 14    

d. dodatočné ks v EN „/“ 3    

3. 

1. dozorný audit systému 
manažérstva kvality ŠÚ SR 
(vrátane všetkých súvisiacich 
aktivít, ako aj vypracovania a 
odovzdania správy z auditu) – 
v roku 2016  

Audit 1    

4. 

2. dozorný audit systému 
manažérstva kvality ŠÚ SR 
(vrátane všetkých súvisiacich 
aktivít, ako aj vypracovania a 
odovzdania správy z auditu) – 
v roku 2017  

Audit 1    

          Celková cena   

 
Pozn.: SK – jazyk slovenský; EN – jazyk anglický 
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Príloha č. 2 výzvy 
 
 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

Zmluva na recertifikáciu systému manažérstva kvality Štatistického úradu SR 
 
Číslo u objednávateľa: ZML............................................. 
Číslo u dodávateľa: (doplní úspešný uchádzač) 
 
 
uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
Zmluvné strany: 
 
Názov:   Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Sídlo:   Miletičova 3, 824 67 Bratislava  
Zastúpený:  PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, CSc., predsedníčkou úradu 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu-IBAN:   SK4681800000007000072444 
IČO:    00166197 
DIČ:    2020830218 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Obchodné meno:    (doplní uchádzač) 
Sídlo:      (doplní uchádzač) 
Zastúpený:     (doplní uchádzač) 
Bankové spojenie:     (doplní uchádzač) 
Číslo účtu-IBAN:      (doplní uchádzač) 
IČO:      (doplní uchádzač) 
IČ DPH:     (doplní uchádzač) 
Zapísaný:     (doplní uchádzač) 
Oprávnenie konať v mene spoločnosti: (doplní uchádzač) 
 
(ďalej  len „dodávateľ“) 

 
 
 

Článok I 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je recertifikácia systému manažérstva kvality (ďalej len „SMK“) 

objednávateľa pokrývajúca vykonanie recertifikačného auditu SMK objednávateľa podľa 
normy ISO 9001:2008, ako aj ďalších auditov súvisiacich s procesom vystavenia 
certifikátu na SMK objednávateľa a dozoru nad SMK objednávateľa. 
 

2. Predmetom recertifikácie je organizácia, získavanie, spracovanie a poskytovanie 
oficiálnej štatistiky v zmysle platných štandardov. 
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3. Dodávateľ uskutoční pre objednávateľa recertifikačný audit SMK objednávateľa podľa 
normy ISO 9001:2008 (vrátane všetkých súvisiacich aktivít, ako aj vypracovania a 
odovzdania správy z auditu).  
 

4. Dodávateľ po úspešnom ukončení recertifikačného auditu SMK objednávateľa vystaví a 
odovzdá objednávateľovi schvaľovací certifikát v slovenskom a v anglickom jazyku  podľa 
položky č. 2 prílohy č. 1 tejto zmluvy, potvrdzujúci, že SMK objednávateľa je v  súlade 
s  normou, podľa ktorej bol uskutočnený recertifikačný audit SMK. Certifikát bude 
uvádzať predmet recertifikácie. Certifikát nadobúda platnosť dňom jeho vystavenia a je 
platný 3 roky. 
 

5. Dodávateľ uskutoční pre objednávateľa dva dozorné audity SMK objednávateľa (vrátane 
všetkých súvisiacich aktivít, ako aj vypracovania a odovzdania správy z auditu) s cieľom 
uistiť sa o riadnej funkcii tohto systému a o plnení ustanovení normy, podľa ktorej bol 
tento systém certifikovaný. 
 
 

Článok II 
Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Recertifikačný audit vykoná dodávateľ  do 15. októbra 2015. 

 
2. Jeden dozorný audit  vykoná dodávateľ v roku 2016 (do 12 mesiacov od posledného dňa 

recertifikačného auditu) a jeden v roku 2017 (do 24 mesiacov od posledného dňa 
recertifikačného auditu). 
 

3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je 

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, Hanulova 5/c, 840 00 Bratislava 
Pracovisko ŠÚ SR v Trnave, Osvaldova 2, 917 23 Trnava 
Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne, Kniežaťa Pribinu 28, 911 54 Trenčín 
Pracovisko ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, 949 55 Nitra 
Pracovisko ŠÚ SR v Žiline, Framborská 23, 011 21 Žilina 
Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, 
Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 
Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, Plzenská 2, 080 16 Prešov 
Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach, Werferova 3, 040 11 Košice. 
 
 

Článok III 
Cena 

 
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vychádza z jednotkových 
cien uvedených v kalkulácii ceny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (uchádzač doplní 
prílohu č.1 tejto zmluvy v súlade s obsahom kalkulácie ceny ním vyplnenej). 
 

2. Cena je stanovená v eurách:  
- celková cena bez DPH:  (doplní uchádzač v súlade s jeho ponukou)  

- sadzba a výška DPH:   (doplní uchádzač v súlade s jeho ponukou)  

- celková cena s DPH:   (doplní uchádzač v súlade s jeho ponukou)  
 

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s uskutočnením celého predmetu zmluvy 
vyplývajúce z článku I tejto zmluvy.  
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Článok IV 
Platobné podmienky 

 
1. Zmluvná cena uvedená v čl. II, bod 2 tejto zmluvy je stanovená na obdobie trvania tejto 

zmluvy. 
 

2. Prípadné mimoriadne a následné audity budú účtované na základe skutočne 
odpracovaného času (počtu dní) podľa zmluvnej ceny:  (doplní uchádzač) eur za hodinu 
bez DPH. 
 

3. Dodávateľ bude ďalšie kusy certifikátu objednávateľovi účtovať na základe zmluvnej 
ceny:   (doplní uchádzač) eur za 1 ks v slovenskom jazyku bez DPH a    (doplní 
uchádzač) eur za 1 ks v anglickom jazyku bez DPH. 
 

4. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná podľa platných predpisov Slovenskej republiky. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovej fakturácii. Dodávateľ vystaví faktúru zvlášť za 
realizáciu každej položky kalkulácie ceny, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.  

 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ 
má právo vrátiť ju dodávateľovi na prepracovanie s tým, že v nej bude uvedená nová 
lehota splatnosti. 
 

7. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry do 21 dní od ich doručenia. 
 

8. V prípade omeškania úhrady riadne vystavenej faktúry je dodávateľ oprávnený fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň 
omeškania. 
 

9. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť schvaľovací certifikát do 21 dní odo dňa ukončenia 
recertifikačného auditu, ak pri recertifikačnom audite neboli zistené žiadne nezhody. V 
prípade nedodržania tejto lehoty si objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0.05% 
z faktúrovanej  sumy za každý deň omeškania. 
 

 
Článok V 

Zodpovednosť, záväzky 
 

1. Dodávateľ je zodpovedný za vykonanie posúdenia a recertifikácie SMK objednávateľa 
v súlade s  pravidlami International Accreditation Forum, normou ISO 17021 pravidlami 
príslušného akreditačného a certifikačného orgánu. 
 

2. Objednávateľ je dodávateľovi zodpovedný za poskytnutie všetkých potrebných 
dokumentov, informácií a vybavenia tak, aby dodávateľovi bolo umožnené uskutočniť 
služby stanovené v tejto zmluve. Objednávateľ poskytne dodávateľovi všetky dokumenty 
len pre štúdium na mieste v priestoroch objednávateľa. Poskytnuté dokumenty nebude 
dodávateľ vynášať z priestorov objednávateľa a ani ich poskytovať tretím stranám. 
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi, že v priebehu doby platnosti zmluvy bude plniť 
požiadavky podmieňujúce vystavenie a udržovanie schvaľovacieho certifikátu na SMK 
vrátane všetkých súvisiacich noriem, ustanovení a predpisov, podľa ktorých je 
schvaľovací certifikát vystavený. 
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4. Objednávateľ zaručuje úplnosť a presnosť všetkých dokumentov a informácií 
odovzdaných dodávateľovi  pre účely tejto zmluvy. 
 

5. S udelením certifikátu dostáva objednávateľ právo používať certifikačnú značku 
dodávateľa a logá akreditačných orgánov v súlade s politikou ich používania. 
 
 

Článok VI 
Mlčanlivosť 

 
1. S výnimkou prípadov, kedy tak môže byť vyžadované zo zákona sa dodávateľ a 

objednávateľ zaväzujú uchovávať ako prísne dôverné všetky informácie, ktoré získajú 
alebo získali v priebehu platnosti tejto zmluvy a v súvislosti s ňou neoznamovať ich tretím 
stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. 
 
 

Článok VII 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu ukončiť: 

1.1. Písomnou výpoveďou, bez uvedenia dôvodu, doručenou druhej zmluvnej strane 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede. 

1.2. Okamžitým odstúpením o zmluvy v prípade porušenia ustaľovaní tejto zmluvy. 
Dodávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť, ak objednávateľ neuhradí faktúru 
ani 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti, objednávateľ má právo od zmluvy 
okamžite odstúpiť, ak dodávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce 
z ustanovení tejto zmluvy riadne a včas. Zmluvná strana, ktorá od zmluvy 
odstúpi, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody. 

1.3. Z dôvodu ukončenia predmetu podnikania (úplne alebo čiastočne) súvisiaceho 
s predmetom tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z  dôvodov likvidácie 
alebo vydania súdneho rozhodnutia alebo z dôvodov vzdania sa ďalšieho 
uskutočňovania predmetu podnikania úplne alebo čiastočne. 

1.4. Dohodou, obojstranne podpísanou oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 
2. V prípade ukončenia tejto zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. stráca schvaľovací 

certifikát dodávateľa platnosť okamžite. Objednávateľ je v takom prípade povinný ho bez 
meškania  prestať používať a vrátiť  dodávateľovi; to isté platí aj pre akúkoľvek 
dokumentáciu na taký certifikát odkazujúcu, ako aj pre všetky ostatné náležitosti týkajúce 
sa certifikácie. 
 

3. V prípade povinnosti objednávateľa vrátiť certifikát podľa bodu 2 z dôvodu  ukončenia 
a neplnenia zmluvy zo strany dodávateľa, je tento povinný uhradiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške ceny recertifikačného auditu podľa položky 1. prílohy č. 1 tejto 
zmluvy. 
 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 

písomných a obojstranne oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísaných 
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dodatkov v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a zákona č.25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

2. Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

3. Platnosť zmluvy končí dňom ukončenia platnosti certifikátu, ktorý bol na základe tejto 
zmluvy vystavený, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

4. Dodávateľ ani objednávateľ nepreberá v žiadnom ohľade ručenie za nesplnenie 
záväzkov, ktoré je spôsobené činnosťami alebo udalosťami, nad ktorými nemá kontrolu a 
ktoré nemôžu byť dôvodne predpokladané. 
 

5. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu 
na predmet a obsah tejto zmluvy. 
 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
po dva rovnopisy. 
 
 
 
 
 
V Bratislava dňa: _____________  V _____________ dňa ___________ 
 
 
 
 
___________________________     ____________________________ 

       Objednávateľ      Dodávateľ 
      PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.  

       predsedníčka  
 
 
 
 

Prílohy: 
Príloha č. 1 zmluvy č: Kalkulácia ceny 
Príloha č. 2 zmluvy č : (doplní uchádzač) 
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Príloha č. 1 zmluvy č.  
 

Kalkulácia ceny 
 
 
 
 
Pol. 
č. 

Názov MJ Množstvo MJ Cena za 
MJ v eur  
bez DPH 

DPH 
za 
MJ  

v eur 

Cena za 
MJ v eur  
s DPH 

1. 

Recertifikačný audit systému 
manažérstva kvality  
ŠÚ SR podľa normy  
ISO 9001:2008 (vrátane všetkých 
súvisiacich aktivít, ako aj 
vypracovania a odovzdania 
správy z auditu) - v roku 2015 

Audit 1    

2. 

Vystavenie schvaľovacieho  
certifikátu 

a. základný ks v SK 

Certifi-
kát  

1    

b. základný ks v EN „/“ 1    

c. dodatočné ks v SK „/“ 14    

d. dodatočné ks v EN „/“ 3    

3. 

1. dozorný audit systému 
manažérstva kvality ŠÚ SR 
(vrátane všetkých súvisiacich 
aktivít, ako aj vypracovania a 
odovzdania správy z auditu) – 
v roku 2016  

Audit 1    

4. 

2. dozorný audit systému 
manažérstva kvality ŠÚ SR 
(vrátane všetkých súvisiacich 
aktivít, ako aj vypracovania a 
odovzdania správy z auditu) – 
v roku 2017  

Audit 1    

          Celková cena   

  
Pozn.: SK – jazyk slovenský; EN – jazyk anglický 
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Príloha č. 3 výzvy  
 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 
 
 
 
 
uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, zastúpený 

meno/mená a priezvisko/priezviská) týmto vyhlasuje, že: 

 
 

 súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet 
zákazky: Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR,  

 

 je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami uvedenými 
v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy,  

 

 všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé a 
úplné,  

 

 predkladá iba jednu cenovú ponuku.  
 
 
 
 
 
 
 
V _______________________.dňa _________________  ___________________________ 
          podpis 
 
doplniť podľa potreby 

 
 


