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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 

písm. a) zákona NR SR 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“) 

predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom 

obstarávaní: 

VÝZVU 

                                         na predloženie cenovej ponuky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Župné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Mgr. Michal Trnavský 

Telefón: 02/20441707 

Elektronická pošta: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na dodanie služby s názvom: 

 

 

„Poskytovanie pravidelných preventívnych servisných prehliadok na klimatizačných 

a vzduchotechnických zariadeniach v objektoch ÚPSVaR, Župné námestie 5-6, 

Bratislava“ 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 19 199,60,- EUR bez DPH 

 

 

4. Kategória služby, Druh zákazky a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Kategória služby : 27 – Ostatné služby 

    

Zákazka na dodanie služby 

Hlavný slovník CPV: 

Hlavný predmet: CPV 42512000-8 Klimatizačné zariadenia 

 

5. Opis predmetu zákazky 

 

a) Pravidelné preventívne servisné prehliadky na klimatizačných a vzduchotechnických 

zariadeniach, ktoré sú nainštalované v objektoch objednávateľa podľa prílohy v súlade 

s predpisom výrobcu jednotlivých zariadení a platnou STN, zákonmi a vyhláškami pre túto 

oblasť.  

Preventívnymi servisnými prehliadkami sa rozumejú pravidelné kontroly klimatizačných 

a vzduchotechnických zariadení a vykonávanie prác nevyhnutných pre minimalizáciu 

výskytu porúch v čase letného klimatizačného obdobia, t.j. „spustenie“ klimatizačných 
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a VTZ zariadení v mesiaci apríl - máj (termín- jar) príslušného roku na základe 

meteorologických podmienok a „odstávka“ klimatizačných zariadení september - október 

(termín - jeseň) príslušného roku na základe meteorologických podmienok.  

b) Pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení uvedených v prílohe  

Pozáručným servisom sa rozumie oprava vykonaná na zariadení v prípade jeho poruchy. 

c) revízia protipožiarnych klapiek (súčasť VZT). 

d) Meranie a regulácia klimatizačných a VZT zariadení. 

e) VZT potrubné rozvody s príslušenstvom. 

f) Elektroinštalácia od hlavného rozvádzača ku konkrétnym klimatizačným a VZT 

zariadeniam. 

 

 

Klimatizácia a VZT – zoznam zariadení 

 

Budova č. 5 („A“) 

 

 Zariadenie č. 1 
Chladenie pre VZT: Chladiaci stroj AERMEC NRC 502 

- chladiaci výkon 93,0 kW 

- el. príkon 40,38 kW 

- médium: freón, voda 

 

 Zariadenie č. 2 
Centrálne VZT zariadenie: Klimatizačná jednotka TROGES AIRSET 2000, veľkosť 09.09 

- tepelný výkon 35,37 kW 

- chladiaci výkon 29,01 kW 

- el. príkon 3,5/1,0 kW a 2,0/0,75 kW 

- médium: voda, vzduch 

 

 Zariadenie č. 3 
Chladenie serverov 

- 3a) vnútorná nástenná jednotka AERMEC EXG 240 

- 3b) vnútorná jednotka DAIKIN, typové označenie FAQ 100 B WR 

 Zariadenie č. 4 

 

- 4a) Chladiaci stroj AERMEC CX 240 ( vonkajšia jednotka ) 

- chladiaci výkon 6,5 kW 

- el. príkon 2,56 kW 

- médium: freón 

- 4b) Chladiaci stroj DAIKIN, typové označenie FAQ 100 B WR ( vonkajšia 

jednotka ) 

 

 Zariadenie č. 5 

Protipožiarne klapky  

- PKM 90, PN 12063.110: 11 ks 

 

 Zariadenie č. 6 
Rozvádzač DT 2 
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Budova č. 6 („B") 

 Zariadenie č. 7 

Chladiaca jednotka pre VZT: Chladiaci stroj CGCH 120 TRANE 

- chladiaci výkon 62,2 kW 

- el. príkon 23,3 kW 

- médium: freón, voda 

 

 Zariadenie č. 8 

VZT jednotka ležatá 

- tepelný výkon 29 kW 

- chladiaci výkon 8,5 kW 

- el. príkon 1,5 kW, 1,15 kW 

- médium: voda, vzduch 

-  

 Zariadenie č. 9 

Protipožiarne klapky: 

- PKM90 630x630, PN 120638.110: 1 ks 

- PKM90 630x315, PN 120638.110: 2 ks 

- PKM90 400x315, PN 120638.110: 1 ks 

 

 Zariadenie č. 10 
Rozvádzač DT 1 

 

Klimatizácia – zoznam vnútorných klimatizačných jednotiek – FAN COIL 
( AERMEC fan coil, typ: FCX 62P, 42P, 32P, 22P ) 

 

Budova č. 5 („A“) 
- suterén -2:    0 ks 

- suterén -1:    0 ks 

- prízemie:      6 ks 

- 1 poschodie: 8 ks 

- 2 poschodie: 8 ks 

- 3 poschodie: 8 ks 

- 4 poschodie: 4 ks 

---------------------------- 

Spolu:          34 ks 

 

Budova č. 6 („B“) 
- suterén -2:     0 ks 

- suterén -1:     3 ks 

- prízemie:       5 ks 

- 1 poschodie: 6 ks 

- 2 poschodie: 6 ks 

- 3 poschodie: 6 ks 

- 4 poschodie: 2 ks 

---------------------------- 

Spolu:          28 ks 

 

SPOLU v budovách č. 5 a 6 ( „A“ a „B“ ): 62 ks 
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6. Splnenie podmienok účasti 
 

 Uchádzač predloží cenovú ponuku vyplnenú prílohu č.1 na celý predmet zákazky, 

ktorý je špecifikovaný v bode 5. tejto Výzvy  

 

 Uchádzač musí s cenovou ponukou predložiť: 

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky v zmysle     

  bodu 5 predmetnej výzvy. 

 

7. Lehota a miesto dodania tovaru 

 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

 

Zmluva sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a účinnosti 

zmluvy, alebo do vyčerpania sumy 19.199,60 eur bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť 

nastane skôr. 

 

Miestom doručenia služieb zadávanej zákazky je Ústredie PSVaR, Špitálska 8,  

812 67 Bratislava – pracovisko Župné nám. 5-6, 812 67 Bratislava 

 

 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

a to v nasledovnej štruktúre:  

 cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle 

bodu 5. tejto Výzvy  

 ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná 

osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za 

uchádzača, alebo v jeho mene, 

 uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke,  

 uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky v zmysle 

bodu č. 5 tejto Výzvy.  

 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení 

 

 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia ponúk. 
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10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 27.06.2014 do 10.00 hod. 

 

Poštou alebo osobne do podateľne na adresu: 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Odbor verejného obstarávania 

Mgr. Michal Trnavský 

Župné nám. 5-6 

812 67  Bratislava 

Podateľňa: Župné námestie č. 5 - 6 

812 67  Bratislava  

 

Mailom na adresu:   michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 

alebo miesta podnikania. 

 

Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŽ - N E O T V Á R A Ť“ 

Heslo súťaže: „Servisné prehliadky klimatizačných a vzduchotechnických zariadení“ 

 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 27.06.2014 do 10.00 hod  

do podateľne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na Župnom námestí č. 5-6 alebo na 

vyššie uvedený email. 

 

 

Pracovná doba verejného obstarávateľa je v pracovné dni od 08:00 do 15:00 hod. 

Podateľňa je otvorená v pracovné dni od 08:00 do 12:30 a od 13:00 do 14:00 hod. 

 

11. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania 

 
Finančné prostriedky budú hradené zo štátneho rozpočtu do výšky 100% predmetnej zákazky 

 

12. Informácia či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

 

Zákazka je nevyhradená 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou 

cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to 

znamená, že sa hodnotí  cena celkom (cena za služby podľa b.5 a vrátane DPH), ktorú 

bude verejný obstarávateľ platiť. 

Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom. 
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14. Vyhradenie práva: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : 

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých 

sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka 

úspešnému uchádzačovi,  

2. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je 

výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude 

použitý postup zrušený, 

3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša 

uchádzač. 

 

 

V Bratislave, dňa 24.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

                ............................................... 

       Mgr. Kristína Trnavská 

         riaditeľka odboru všeobecnej správy 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: ...............................                                 Posúdil: ................................ 

Mgr. Michal Trnavský     Ing. Vladimír Pokojný 
referent OVO       riaditeľ OVO 
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Príloha č. 1  

Jednotková 

cena - JAR

Jednotková cena 

- JESEŇ

Servis - JAR 

"SPUSTENIE"

Servis - JESEŇ 

"ODSTÁVKA"

Servis - JAR 

"SPUSTENIE"

Servis - JESEŇ 

"ODSTÁVKA"

Suma bez DPH Suma bez DPH Suma bez DPH Suma bez DPH Suma s DPH Suma s DPH

1. 1

2. 1

3. a) 1

3. b) 1

4. a) 1

4. b) 1

5. 11

34

1

7. 1

8. 1

1

2

1

28

1

Nacenie sadzby za dopravu pri servisnej prehliadke 

Nacenie výkonu servisného zásahu + sadzba za dopravu

Nacenie zaškolenia obsluhy na základe potreby objednávateľa

Budova 

"A"

Chladiaci stroj AERMEC NRC 502, chladiaci výkon 93,0 kW, el. príkon 40,38 kW

VZT TROGES AIRSET 2000, veľkosť 09.09

Server - vnútorná jedn. AERMEC EXG 240, nástenná

Server - vnútorná jedn. DAIKIN FAQ 100 B WR, nástenná

Príloha k "Požiadavke na zabezpečenie verejného obstarávania" - Preventívne servisné prehliadky a servisné zásahy na KJ a VZT

Objekt
Zariadenie 

číslo:
Popis zariadenia Množstvo

Budova 

"B"

Chladiaci stroj CGCH 120 TRANE, chladiaci výkon 62,2 kW, el. príkon 23,3 kW

VZT, tepelný výkon 29 kW, chladiaci výkon 8,5 kW

9.

Protipožiarne klapky - - PKM90 630x630, PN 120638.110

Server - vonkajšia jedn. AERMEC CX 240, chladiaci výkon 6,5 kW, split

Server - vonkajšia jedn. DAIKIN FAQ 100 B WR, split

Protipožiarne klapky - PKM 90, PN 12063.110

Vnútoná jedn. fan coil Aermec FCX

Kontrola na únik chladiva podľa Zákona č. 286/2009 Z.z.

Protipožiarne klapky - - PKM90 630x315, PN 120638.110

Protipožiarne klapky - - - PKM90 400x315, PN 120638.110

Vnútoná jedn. fan coil Aermec FCX

Kontrola na únik chladiva podľa Zákona č. 286/2009 Z.z.

SPOLU: 

bez DPH s DPH

Popis Suma bez DPH Suma s DPH

SPOLU ROK:

Sadzba za kilometer

Popis Suma bez DPH Suma s DPH

Sadzba za hodinu práce

Sadzba za kilometer

Popis Suma bez DPH Suma s DPH

cena za školenie

 
 

 



8 
Výzva - „Servisné prehliadky klimatizačných a vzduchotechnických zariadení“ 
 

                   

                   

  
              

   

 
 

  
  

                

   

 

                              

   

 

                              

   

 

                              

    


