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Zákazky  do  28.2.2015 : 
 

Podľa §9 ods.9 (do 19 999 bez DPH) 

Zákazka 

Predpokladaná 

hodnota              

s DPH do: 

Postup 

Výročná správa  8 000 
priame zadanie 

Služby pre 

mediálny styk s 

verejnosťou 

5 000 

prieskum trhu 

Služby pre údržbu 

telefónnej centrály 

úradu        

23 999 

priame 

rokovacie 

konanie 

Jazykové kurzy 23 999                 
prieskum trhu  

Prekladateľské 

a tlmočnícke 

služby 

23 999                 

prieskum trhu  

 

Zákazky podlimitné  

Osobný 

automobil 2 ks 
49 147 

centrálne 

verejné 

obstarávanie 

Letenky 133 999 

výzva na 

predloženie 

ponúk 

Odborná príprava 

pre zamestnancov 
53 700 

priame 

rokovacie 

konanie 

 

 

Zákazky od 1.3.2015 : 

 
Podlimitné  zákazky – postup cez  EKS 

- stravné lístky 

- nábytok pre rekonštruované priestory na úrade v Bratislave 

- kancelárske potreby 

- 1 služobný automobil 

 

 

 

Nie bežné  dostupné  

§9 ods.9 (do 19 999 EUR bez DPH) 

- analýzy, posudky, štúdie do 19 999 bez DPH 

- konfigurácia systémov a bezpečnostné nastavenia 

- údržba VT 
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Zákazky nadlimitné  

Vedecko-

technická 

podpora ÚJD SR 

počas neakt. 

skúš. a spúšťania  

MO 3,4 

4 500 000  užšia súťaž 

SW Program na 

hodnotenie 

bezpečnosti 

zavážok na nové 

palivo 

400 000  

priame 

rokovacie 

konanie 
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Sumár úloh na vypracovanie štúdií, expertíz, posudkov, všeobecných a špeciálnych služieb a softvéru ÚJD SR na rok 2015 

 

 

 

 

Č. Štúdia, expertíza, posudok Predpoklad

hodnota              

s DPH do: 

Postup 

1. Kompetenčná analýza inšpekčnej činnosti na odbore 310,330 a 340 72 000 Podlimit.-PRK 

2. Porovnanie radiačných následkov pre vybraný scenár ťažkej havárie pre palivo Gd-2 so stredným 

obohatením 4,25% verzus 4,87% vrátane vzdialeností >40 km 

     16 800 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

3. Previerka PpBS MO34, časť interné ohrozenia – vnútorné požiare a výbuchy 6 300 §9ods.9,priame 

zadanie 

4. Previerka PpBS MO34, časť interné ohrozenia – vnútorné záplavy 5 232 §9ods.9,priame 

zadanie 

5. Previerka PpBS MO34, časť externé ohrozenia – seizmicita 12 000 §9ods.9,priame 

zadanie 

6. Analýza postupu držiteľa povolenia (SE, a. s.) pri postupnej výmene SW pre výpočty zavážok 

aktívnej zóny 

12 000 §9ods.9,priame 

zadanie 

7. Analýza zmien prístupu MAAE k výpočtu seizmického ohrozenia JZ 24 000 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

8. Vypracovanie analýzy platných dokumentov MAAE a porovnanie súčasne platnej legislatívy SR v 

oblasti jadrovej bezpečnosti s požiadavkami MAAE 

24 000 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

9. Vypracovanie nezávislej analýzy databázy údajov získaných počas inšpekcií ÚJD SR, ktoré boli 

zamerané na kultúru bezpečnosti 

3 600 §9ods.9,priame 

zadanie 

10. Vypracovanie nezávislej analýzy strát chladiaceho média z okruhu technickej vody dôležitej blokov 

EBO a EMO po seizmickej udalosti 

24 000 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 
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11. Poradenská činnosť pri pomontážnych (stavebných) skúškach stavebných a strojnotechnologických 

komponentov a systémov zariadení MO34. Odborné stanoviská k posudzovanej dokumentácii 

v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania a kontrolných pevnostných výpočtov predovšetkým 

pre dostavbu EMO34 

21 600 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

12. Poradenská činnosť pri funkčných skúškach komponentov a systémov elektrického napájania a SKR 

zariadení MO34. Odborné stanoviská k posudzovanej dokumentácii elektrického napájania a SKR 

zariadení MO34 v oblasti jadrovej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility (EMC) 

15 600 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

13. Previerka konceptu LBB (Leak Before Break) pre 3.blok MO34 24 000 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

14. Analýza výstupov vedecko-výskumnej činnosti vo vzťahu k záväzkom SR voči MAAE 9 600 §9ods.9,priame 

zadanie 

 

 

 

 

Č. Všeobecné a špeciálne služby Predpoklad

hodnota              

s DPH do: 

Postup 

15. Poradenské služby pre styk s verejnosťou 19 750 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

16. Spracovanie programu periodickej prípravy inšpektorov jadrovej bezpečnosti ÚJD SR a prezentácií 

pre fázu teoretickej prípravy – III a IV modul 

24 000 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

17. Spracovanie podkladov a návrh aktualizácie BNS I.4.2/2006 Požiadavky na vypracovávanie analýz 

a štúdií PSA 

18 000 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

18. Poskytnutie technickej podpory a poradenstva pri zavedení riadenia rizík na Úrade jadrového dozoru 

Slovenskej republiky 

12 000 §9ods.9,priame 

zadanie 

19. Vypracovanie inšpekčných postupov pre kontrolu skúšok bezpečnostných systémov v podmienkach 

neaktívneho vyskúšania zariadení a systémov pred začiatkom spúšťania JE MO34 

11 640 §9ods.9,priame 

zadanie 
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20. Vypracovanie bezpečnostného návodu úradu (BNS) o nahlasovaní prevádzkových udalostí na 

jadrových zariadeniach v prevádzke, resp. v etape uvádzania do prevádzky 

24 000 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

21. Vypracovanie skúšobných otázok pre písomné overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 10 920 §9ods.9,priame 

zadanie 

22. Revízia BNS III.4.4/2007 Požiadavky na vypracovanie, realizáciu a hodnotenie výsledkov testov 

programu fyzikálneho spúšťania 

12 000 §9ods.9,priame 

zadanie 

23. Revízia BNSI.2.5/2005 Požiadavky ÚJD SR na kapitolu 16 Predprevádzkovej bezpečnostnej správy 

„Limity a podmienky“ 

12 000 §9ods.9,priame 

zadanie 

24. Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania 16 800 §9 

ods.9,prieskum 

trhu 

25. Návrh BNS Požiadavky na bezpečnostné rozbory činností vykonávaných počas vyraďovania 

jadrových zariadení z prevádzky 

11 880 §9ods.9,priame 

zadanie 

 
 

 

 


