Výzva na predloženie cenovej ponuky
(ďalej len „Výzva“)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje prostredníctvom systému na elektronickú
komunikáciu – JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
00681300
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
2.1. Názov:

Servis, údržba, dezinfekcia a čistenie klimatizačných a
kondenzačných jednotiek.
2.2. CPV:
50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv;
42500000-1 - Chladiace a ventilačné zariadenia;
42512000-8 - Klimatizačné zariadenia;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
2.3. Druh:
Služba
2.4. Elektronická aukcia: Nie
2.5. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 13 019,00 EUR bez DPH.

3. Špecifikácia predmetu zákazky
3.1. Pravidelný profylaktický servis na klimatizačných zariadeniach v závode Spaľovňa odpadu
a ročný profylaktický servis klimatizačných zariadení OLO a.s., Ivanská cesta 22. Servis zariadení
je nutné vykonať z dôvodu minimalizovania, resp. odstránenia nepredvídateľných porúch a
havárií ktorých následkom je nebezpečenstvo a vznik materiálnych škôd, ohrozenie zdravia a
života zamestnancov, alebo výpadku prevádzky v závode Spaľovňa odpadu.
Súčasťou každého servisu je vykonanie a predloženie zápisu o výsledkoch prác do Protokolu o
vykonaní servisu vzťahujúci sa na konkrétne zariadenia. Súčasťou prác je aj konkrétna písomná
špecifikácia potrebných servisných úkonov, náhradných dielov a výmena filtrov ktoré nie sú
zahrnuté v pravidelnom servise a nie sú predmetom tejto zákazky. Navrhnuté opravy
a náhradné diely na výmenu budú odsúhlasované verejným obstarávateľom na základe
predloženej cenovej ponuky predloženej dodávateľom. Verejný obstarávateľ ma právo cenové
ponuky opráv a náhradných dielov overiť prieskumom trhu a v prípade výhodnejšej ponuky

zadať zákazku opravy a výmenu náhradných dielov inému dodávateľovi.
Profylakticky servis sa bude vykonávať postupne, termín bude stanovený min 5 dní vopred
dohodou a na základe vystavenej objednávky verejným obstarávateľom nasledovne:
1. 1x jesenný (11/2019) servis a údržba klimatizačných a ventilačných jednotiek podľa
zoznamu. / zoznam klimatizačných a ventilačných zariadení v závode Spaľovňa odpadu
(ZSO),
2. 1x zimný (1/2020) servis a údržba ventilačných jednotiek + výmena filtrov pre VZT
zariadenia (32 ks): v závode Spaľovňa odpadu (ZSO),
3. 1x jarný (4-5/2020) servis a údržba klimatizačných a ventilačných jednotiek podľa
zoznamu. / zoznam klimatizačných a ventilačných zariadení v závode Spaľovňa odpadu
(ZSO),
4. 1x letný (8-9/2020) servis a údržba ventilačných jednotiek + výmena filtrov pre VZT
zariadenia (32 ks) v závode Spaľovňa odpadu (ZSO)
5. 1 x ročne jarný (3-4/2020) servis a údržba klimatizačných zariadení v prevádzke
OLO a.s., Ivanska cesta 22, Bratislava
3.2. Rozsah prác:
1 + 3 položka – rozsah prác a zoznam zariadení je pre obe položky a termíny totožný.
1x jesenný (11/2019) +1x jarný (4-5/2020) servis a údržba klimatizačných a
ventilačných jednotiek podľa zoznamu. / zoznam klimatizačných a ventilačných
zariadení v závode Spaľovňa odpadu (ZSO)
▪
Vonkajšia (kondenzačná) jednotka, VRV jednotka
- vizuálna kontrola zariadenia, dotiahnutie rezonujúcich častí
- kontrola / dotiahnutie elektrických spojov prvkov systému
- kontrola tesnosti / meranie tlakov chladiacich okruhov
- kontrola motora ventilátora, vôľa vrtule, ložísk
- meranie štartovacích a prevádzkových odberov kompresora
- meranie izolačných stavov motorov
- kontrola riadiaceho modulu, konfigurácie, auto reštartu
- kontrola / vyčistenie lamiel kondenzátora
- funkčná skúška jednotky
▪
Vnútorná klimatizačná jednotka, VRV jednotka, (okenná, mobilná)
- vizuálna kontrola zariadenia
- kontrola / vyčistenie filtra, v príp. poškodenia výmena
- kontrola / vyčistenie, dezinfekcia výparníka a vnútorných častí jedn.
- skúška odtoku kondenzátu / funkčnosť čerpadla
- kontrola ventilátora, vibrácie, chod v rôznych stupňoch
- meranie izolačných stavov motora ventilátora
- kontrola ovládania, funkčnosti, stav, batérie
- kontrola poruchových stavov v pamäti / prehodnotenie
- funkčná skúška celej jednotky
▪
Vzduchotechnické zariadenia
- vizuálna, tepelná a hluková kontrola zariadenia
- výmena filtrov-kontrola vibrácií rotačných častí, chvenie, rezonancia
- kontrola, príp. prečistenie odtokových nádržiek a sifónov na odtok kondenzátu
- kontrola kolesa a krytu ventilátorov
- kontrola elektrických prípojok, spojov, konektorov, príp. vyčistenie/dotiahnutie kontaktov
- kontrola klinových remeňov, príp. napnutie klinových remeňov
- kontrola roviny a súososti klinových remeníc,
- kontrola ložísk, príp. premazanie (ak je to aplikovateľné)
- kontrola činnosti/funkčnosti klapiek a servopohonov

- kontrola činnosti/funkčnosti rekuperátora (rotačného)
- kontrola (diferenčných) snímačov tlaku
- kontrola elektrických a prevádzkových parametrov motorov ( prúdy, napätia, izolačné hodnoty)
- funkčná skúška zariadenia
▪
Ventilátory
- všeobecná vizuálna, tepelná a hluková kontrola zariadenia
- kontrola vibrácií rotačných častí, chvenie, rezonancia
- kontrola (diferenčných) snímačov tlaku
- kontrola ložísk, príp. premazanie (ak je to aplikovateľné)
- kontrola elektrických prípojok, spojov, konektorov, príp. vyčistenie/dotiahnutie kontaktov
- kontrola elektrických a prevádzkových parametrov motorov ( prúdy, napätia, izolačné hodnoty)
- funkčná skúška zariadenia
- doplnenie systému predpísanou dávkou chladiva
Revízie a protokol o kontrole chladiva ku všetkým kontrolovaným klimatizačným zariadeniam.

Zoznam zariadení pre položku č. 1 + č. 3
VRV vonka jš i a , s trecha a dmi ni s tra tívnej budovy EX- Zá vod Spa ľovňa
VRV vnútorné, ka ncel á ri e a dmi ni s tra tívnej budovyIN.- Zá vod Spa ľovňa

ks
1
14

Ventil á tory, SO - 520 s uterén NN rozvodneIN.- Zá vod Spa ľovňa

2

Vonka jš i a jednotka Tos hi ba , Zá s obník odpa du - ka bíny žeri a vníkov Zá vod Spa ľovňa EX-

2

VZT jednotka El ektrodes i gn,Zá s obník odpa du - ka bíny žeri a vníkov Zá vod Spa ľovňa IN.

2

5a ) VZT El ektrodes i gn fi l tre , Fa s á da Vel ína EX.-Zá vod Spa ľovňa

2

Vonka jš i a jednotka Tos hi ba , Fa s á da Vel ína EX.- Zá vod Spa ľovňa

1

Vnútorná jednotka Tos hi ba , Vel ín ZSO IN. - Zá vod Spa ľovňa

1

Vonka jš i a jednotka Tos hi ba , Fa s á da Vel ína EX.-Zá vod Spa ľovňa

1

Vnútorná jednotka Tos hi ba , Vel ín ZSO - techni cká mi es tnos ť IN.-Zá vod Spa ľovňa

1

Vonka jš i a jednotka Tos hi ba , Na d Vel ínom ZSO IN.-Zá vod Spa ľovňa

1

Vnútorná jednotka Tos hi ba , Vel ín ZSO IN.-Zá vod Spa ľovňa

2

Vonka jš i a jednotka Whi rpool ,Fa s á da budovy PHM , EX-Zá vod Spa ľovňa

1

Vnútorná jednotka Whi rpool , Ka ncel á ri a PHM ,IN- Zá vod Spa ľovňa

1

Vonka jš i a jednotka Tos hi ba ,Fa s á da vel ína CHÚV ,EX-Zá vod Spa ľovňa

1

Vnútorná jednotka Tos hi ba , Ka ncel á ri a vel ína CHÚV, IN-Zá vod Spa ľovňa

2

VZT jednotka Sys tema i r, Strecha SO-520 - NN rozvodňa UAG-101,Zá vod Spa ľovňa EX

3

VZT jednotka Sys tema i r, Strecha SO-520 - NN rozvodňa UAG-102, 103, ,EX -Zá vod Spa ľovňa

2

Kondenza čné jednotky VZT,Strecha SO-520 - NN rozvodňa UAG-102,103EX- Zá vod Spa ľovňa

2

Vonka jš i a jednotka Tos hi ba ,NN rozvodňa UAG-103EX -Zá vod Spa ľovňa

2

Vnútorná jednotka Tos hi ba , NN rozvodňa UAG-103 IN -Zá vod Spa ľovňa

2

VZT jednotka Troges ,Odš kva rovňa IN -Zá vod Spa ľovňa

1

VZT jednotka Rema k, Strojovňa výťa huIN -Zá vod Spa ľovňa

1

Okenná jednotka LG , Odš kva rovňa ka bína žeri a vníka IN - Zá vod Spa ľovňa

1

Vonka jš i a jednotka Ha i er , Fa s á da ná kl a dnej vá hy - vs tup EX -Zá vod Spa ľovňa

1

Vnútorná jednotka Ha i er ,Ka ncel á ri a ná kl a dnej vá hy IN -Zá vod Spa ľovňa

1

Mobi l ná jednotka ,La bora tóri um IN-Zá vod Spa ľovňa
Ventil á tor (typ VAAZ C 630 2,3m3/s 0Pa M80-8 C3) SO-490 rozvodňa bl okového
tra ns formá tora IN -Zá vod Spa ľovňa

1
2

2 + 4 položka – rozsah prác a zoznam zariadení je pre obe položky a termíny totožný.
1x zimný (1/2020)+1x letný (8-9/2020) servis a údržba ventilačných jednotiek +
výmena filtrov pre VZT zariadenia (32 ks): Závod Spaľovňa odpadu - zoznam zariadení.

▪
Vzduchotechnické zariadenia
- všeobecná vizuálna, tepelná a hluková kontrola zariadenia
- výmena filtrov
- kontrola vibrácií rotačných častí, chvenie, rezonancia
- kontrola, príp. prečistenie odtokových nádržiek a sifónov na odtok kondenzátu
- kontrola kolesa a krytu ventilátorov
- kontrola elektrických prípojok, spojov, konektorov, príp. vyčistenie/dotiahnutie
kontaktov
- kontrola klinových remeňov, príp. napnutie klinových remeňov
- kontrola roviny a súososti klinových remeníc
- kontrola ložísk, príp. premazanie (ak je to aplikovateľné)
- kontrola činnosti/funkčnosti klapiek a servopohonov
- kontrola činnosti/funkčnosti rekuperátora (rotačného)
- kontrola (diferenčných) snímačov tlaku
- kontrola elektrických a prevádzkových parametrov motorov ( prúdy, napätia,
izolačné hodnoty)
- funkčná skúška zariadenia
▪
Ventilátory
- všeobecná vizuálna, tepelná a hluková kontrola zariadenia
- kontrola vibrácií rotačných častí, chvenie, rezonancia
- kontrola (diferenčných) snímačov tlaku
- kontrola ložísk, príp. premazanie (ak je to aplikovateľné)
- kontrola elektrických prípojok, spojov, konektorov, príp. vyčistenie/dotiahnutie
kontaktov
- kontrola elektrických a prevádzkových parametrov motorov ( prúdy, napätia,
izolačné hodnoty)
- funkčná skúška zariadenia
Revízie a protokol o kontrole chladiva ku všetkým kontrolovaným klimatizačným zariadeniam.
výmena filtrov pre VZT zariadenia (32 ks) zoznam zariadení ktorých sa výmena filtrov
ks
týka:
Fi ron 130x160, VZT jednotka El ektrodes i gn ,Zá s obník odpa du - ka bíny žeri a vníkov
2
IN. kompl et s ervi s a udrzba v zmys l e opi s u + výmena fi l tra
fi l ter 592X592X360X6 G3 - VZT jednotka Sys tema i r, Strecha SO-520 - NN rozvodňa
UAG-101 EX kompl et s ervi s a udrzba v zmys l e opi s u + výmena fi l tra

9

fi l ter 592X592X360X6 G3 - VZT jednotka Sys tema i r , Strecha SO-520-NN rozvodňa
UAG-102,103 EX kompl et s ervi s a udrzba v zmys l e opi s u + výmena fi l tra

6

fi l ter 592X592X360X6 G3 - VZT jednotka Troges , Odš kva rovňa IN kompl et s ervi s a
udrzba v zmys l e opi s u + výmena fi l tra

6

fi l ter 592X287X360X6 G3 - VZT jednotka Troges , Odš kva rovňa IN kompl et s ervi s a
udrzba v zmys l e opi s u + výmena fi l tra

4

fi l ter 292X293X360 G3 - VZT jednotka Rema k , Strojovňa výťa hu IN kompl et s ervi s
a udrzba v zmys l e opi s u + výmena fi l tra

1

fi l ter Fi ron 130X160 - Mobi l ná jednotka , La bora tóri um IN kompl et s ervi s a
udrzba v zmys l e opi s u + výmena fi l tra

1

fi l ter Fi ron 200X200 - Okenná jednotka LG , Odš kva rovňa ka bína žeri a vníka EX/IN
kompl et s ervi s a udrzba v zmys l e opi s u + výmena fi l tra

1

fi l ter Fi ron 800X400 - Venti l á tor (typ VAAZ C 630 2,3m3/s 0Pa M80,8 C3) ,SO-490
rozvodňa bl okového tra ns formá tora IN kompl et s ervi s a udrzba v zmys l e opi s u +
výmena fi l tra

2

5 položka – rozsah prác a zoznam zariadení
1 x ročne jarný (3-4/2020) servis a údržba klimatizačných zariadení v prevádzke
OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava
▪
Vonkajšia (kondenzačná) jednotka, VRV jednotka
-vizuálna kontrola zariadenia, dotiahnutie rezonujúcich častí
-kontrola / dotiahnutie elektrických spojov prvkov systému
-kontrola tesnosti / meranie tlakov chladiacich okruhov
-naplnenie systému predpísanou dávkou chladiva (cenová ponuka)
-kontrola motora ventilátora, vôľa vrtule, ložísk
-meranie štartovacích a prevádzkových odberov kompresora
-meranie izolačných stavov motorov
-kontrola riadiaceho modulu, konfigurácie, auto reštartu
-kontrola / vyčistenie lamiel kondenzátora
-funkčná skúška jednotky
▪
Vnútorná klimatizačná jednotka,
VRV jednotka, vizuálna kontrola zariadenia
- kontrola / vyčistenie filtra, v príp. poškodenia výmena(cen. ponuka)
- kontrola / vyčistenie, dezinfekcia výparníka a vnútorných častí jedn.
- skúška odtoku kondenzátu / funkčnosť čerpadla, kontrola ventilátora, vibrácie, chod v rôznych stupňoch
- meranie izolačných stavov motora ventilátora
- kontrola ovládania, funkčnosti, stav, batérie
- kontrola poruchových stavov v pamäti / prehodnotenie-funkčná skúška celej jednotky
Revízie a protokol o kontrole chladiva ku všetkým kontrolovaným klimatizačným zariadeniam.
Zoznam klimatizačných zariadení OLO a.s., Ivánska cesta 22
Administratívna budova Ivánska cesta - 3.NP

ks

300

Vnútorná kazetová jednotka LG 600x600

1

300B

Vnútorná kazetová jednotka LG 600x600

1

302
Strecha
zar.č.9

Vnútorná kazetová jednotka LG 600x600

1

Vonkajšia jednotkaLG MU5M40 U02 3,8kg

1

300A

Vnútorná nástenná jednotka Panasonic CS-Z25TKEW

1

301
Strecha
zar.č.6

Vnútorná nástenná jednotka Panasonic CS-Z25TKEW

1

Vonkajšia jednotka Panasonic CU-2Z41TBE 1,12kg

1

303
Strecha
zar.č.4

Vnútorná nástenná jednotka Panasonic CS-UE12RKE

1

Vonkajšia jednotka Panasonic CU-UE12RKE 0,95kg

1

302

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

304

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

Balkón

Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-M14GAV-E 0,9kg

1

305
Strecha
zar.č.3

Vnútorná nástenná jednotka Panasonic CS-UE12RKE

1

Vonkajšia jednotka Panasonic CU-UE12RKE 0,95kg

1

306

Vnútorná nástenná jednotka LG MS-12AH

1

308
Strecha
zar.č.5

Vnútorná nástenná jednotka LG MS-12AH

1

Vonkajšia jednotka LG M30AH 2,5kg

1

Vnútorná nástenná jednotka LG S18AH

1

310

Strecha
zar.č.2
310A
Strecha
zar.č.1
310B
Balkón

Vonkajšia jednotka LG AS-H186TLB0 1,18kg

1

Vnútorná nástenná jednotka LG S12AH

1

Vonkajšia jednotka LG AS-H126RLA0

1

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 900x900

1

Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM563AT-E 1,0kg

1

Administratívna budova Ivánska cesta - 2.NP
200A

Vnútorná nástenná jednotka LG

1

200B
Strecha
zar.č.10

Vnútorná kazetová jednotka LG 600x600

1

Vonkajšia jednotka LG MU5M30 3,2kg

1

200
Strecha
zar.č.8

Vnútorná nástenná jednotka Sinclair ASH-13AK

1

Vonkajšia jednotka Sinclair ASH-13AK 1,1kg

1

201
Strecha
zar.č.7

Vnútorná nástenná jednotka Sinclair ASH-13AK

1

Vonkajšia jednotka Sinclair ASH-13AK 1,1kg

1

202

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

204

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

206

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

206A

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-4M27UAV-E 2,4kg

1

203

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

205

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

208

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

210

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-4M27UAV-E 2,4kg

1

Fasáda

Fasáda

Administratívna budova Ivánska cesta - 1.NP
SBS

Vnútorná nástenná jednotka TOSHIBA

1

101

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-M14GAV-E 0,9kg

1

104

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

106

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

108

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-3M26UAV-E 2,4kg

1

107

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

110

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

Kuchynka

Vnútorná kazetová jednotka TOSHIBA 600x600

1

Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-3M26UAV-E 2,4kg

1

Fasáda

Fasáda

Fasáda

Objekt dielňa majster autodielne
Kancelária
Fasáda

Vnútorná nástenná jednotka TOSHIBA RAS-10S2AH-ES

1

Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-10SKHP-ES 0,78kg

1

Administratívna budova Stará Ivánska cesta - 1.NP
Vrátnica

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,2 kW

1

Archív

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,8 kW

2

Administratívna budova Stará Ivánska cesta - 2.NP
Byt 1

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,8 kW

1

Byt 2

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,8 kW

1

Byt 3

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,8 kW

1

206

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,8 kW

1

207

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,2 kW

1

Administratívna budova Stará Ivánska cesta - 3.NP
302

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,8 kW

1

302-2

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,2 kW

1

312 ošetrovňa

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,2 kW

1

313

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,2 kW

1

315

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,2 kW

1

Šatňa

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,2 kW

2

Šatňa

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,8 kW

1

Šatňa kuchynka

Vnútorná kazetová jednotka Toshiba 600x600 2,2 kW
1
Administratívna budova Stará Ivánska cesta - Strecha

VRV

Vonkajšia jednotka VRV Toshiba MAP0801T8-E

1

VRV

Vonkajšia jednotka VRV Toshiba MAP1001T8-E

1

4. Miesto dodania predmetu zákazky
4.1.Zariadenia v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo 72, Bratislava
4.2. Zariadenia v prevádzke OLO a.s, Ivanská cesta 22, Bratislava

5. Termín dodania
5.1.Termín dodania predmetu zákazky bude dohodnutý 5 dní vopred na základe dohody
a vystavenia objednávky verejným obstarávateľom.

6. Obhliadka
6.1. Nevyžaduje sa

7. Doklady ktoré je uchádzač povinný predložiť
7.1. Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
záujemca predloží vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne
osvedčených kópií (sken):
7.2. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa:
• § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní , t.j. Doklady o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky. V prípade ak je uchádzač zapísaný v Zozname

hospodárskych subjektov, tento doklad nepredkladá a túto informáciu uvedie vo
svojej ponuke.
•

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie
čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte pdf. – (Príloha č.1 Výzvy)

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Zmluvné podmienky
8.1. Verejný obstarávateľ doručí elektronicky víťaznému uchádzačovi objednávku v zmysle
predloženej víťaznej cenovej ponuky.
8.2. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky.
8.3. Splatnosť faktúry bude 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
8.4. Faktúra bude vystavená na základe objednávky, ktorú verejný obstarávateľ zašle
dodávateľovi elektronicky. Podkladom pre fakturáciu bude odovzdávací protokol. Faktúra
musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH č 222/2004 v znení neskorších
predpisov. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky ,názvy
jednotlivých položiek predmetu zákazky, celkový počet kusov každej položky predmetu
zákazky, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, DPH, sadzbu DPH, s DPH, celkovú
cenu príslušnej položky.
8.5. Požaduje sa predložiť správy o vykonaných odborných skúškach a odborných - vyhotovenie
revíznych správ– v zmysle Zákona č. 314/2012 Z. z. – kontrola vykurovacích a
klimatizačných systémov.
8.6. Vyhotovenie protokolov o kontrole chladiva – vždy po servise alebo údržbe.
8.7. Vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých súvisiacich nákladov.
8.8. Zhotoviteľ musí byť certifikovaný Certifikačným orgánom pre chladiacu a klimatizačnú
techniku, musí mať oprávnenie na fluórové skleníkové plyny kategórie I a používať
certifikované prostriedky na servis a údržbu klimatizačných jednotiek.
8.9. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany verejného obstarávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje
nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do 24 hodín od písomného uplatnenia
reklamácie.
8.10. Požaduje sa po nahlásení poruchy na klimatizačnej jednotke vykonať servis do 24 hodín.
8.11. Požaduje sa ekologická likvidácia použitého chladiva.
8.12. Záverečné upratovanie: po dodaní zákazky musia byť všetky priestory vyčistené. V prípade
nesplnenia tejto požiadavky môže verejný obstarávateľ na náklady objednávateľa
zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.
8.13. Verejný obstarávateľ požaduje používať nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
8.14. Sankcia – zmluvná pokuta za nedodržanie dohodnutého termínu na výkon servisu a údržby
vo výške 50€ za každý omeškaný deň a maximálne do výšky 300€ za každú objednávku.

9. Trvanie zmluvného vzťahu
9.1. Objednávka sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán. Objednávka
bude vystavená verejným obstarávateľom samostatne na každý výjazd profylaktického
servisu v zmysle predmetu zákazky- položiek a nadobúda platnosť dňom doručenia
elektronicky víťaznému uchádzačovi.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
10.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude Najnižšia cena. Zaokrúhlená na dve desatinné
miesta.
10.2. Pod cenou sa rozumie celková cena za vykonanie predmetu zákazky v EUR bez DPH, ktorá
je výsledkom vyplnenia ,,Položky a kritéria“ v systéme JOSEPHINE v termíne na
prekladanie ponúk.
10.3. Hodnotená cena bude bez DPH.

11. Predkladanie ponúk
11.1.Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej
adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5636/summary.
11.2. Predkladanie ponúk je umožnené registrovaným uchádzačom.
11.3.V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené
požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je pdf) tak, ako je uvedené v bode
12. tejto Výzvy. Doklady musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. Ak
ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
11.4. Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo
skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi
spoločne). V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť
doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného
konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude
ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná
vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z
dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce
fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné
práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci
členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
11.5. Uchádzač alebo skupina uchádzačov môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže
byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov.

12. Obsah ponuky
12.1. Ponuka musí obsahovať:
➢ dokumenty, ktorými uchádzač alebo skupina uchádzačov preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa bodu 7. tejto Výzvy,

➢ Kompletne vyplnené ČESTNÉ VYHLÁSENIE ( príloha č.1 tejto Výzvy ) podľa ust. § 32 ods.
1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z, podpísané a opečiatkované uchádzačom (jeho
štatutárnym zástupcom resp. ním splnomocnenou osobou),
➢ Krycí list ponuky v zmysle prílohy č. 2 tejto Výzvy, v ktorom musia byť uvedené základné
identifikačné údaje v minimálnom rozsahu meno a priezvisko kontaktnej osoby,
telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný
obstarávateľ s uchádzačom komunikovať, obchodné meno uchádzača, sídlo, IČO a
označenie súťaže,
➢ Plnomocenstvo v prípade, že za spoločnosť koná osoba oprávnená na základe plnej
moci, pričom sa vyžaduje, aby podpis splnomocniteľa bol úradne overený.

13. Jazyk ponuky
13.1. Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do slovenčiny; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

14. Lehota na predkladanie ponúk
14.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 26.11.2019 o 10.00.
UPOZORNENIE
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí, čo znamená, že nebude zaradená do vyhodnocovania. Z uvedeného dôvodu
verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia nečakali s predložením ponuky na
posledné okamihy pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a aby svoju ponuku
predložili s dostatočným časovým predstihom.

15. Vysvetľovanie výzvy
15.1 V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej
sprievodnej dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného
obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich
vysvetlenie. Záujemca musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi
dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný
obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým záujemcom.
O doručení správy bude záujemca informovaný prostredníctvom notifikačného emailu.
15.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

16. Vyhodnotenie ponúk:
16.1 Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky
a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky
KOMUNIKÁCIA“.

16.2 Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie
predložených dokladov.
16.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť, odmietnuť všetky predložené
ponuky a v prípade potreby súťaž opakovať.

17. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
17.1. Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR bez
DPH za poskytnutie predmetu zákazky avšak len ak ponuka uchádzača nepresiahne
sumu stanovenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.
17.2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu
celkovú cenu za poskytnutie predmetu zákazky v EUR bez DPH. Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví podľa stanoveného kritéria, t. j. na druhom mieste sa umiestni
uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou za poskytnutie predmetu zákazky, na
treťom mieste sa umiestni uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou za poskytnutie
predmetu zákazky atď.
17.3. Verejný obstarávateľ zašle bezodkladne po vyhodnotení ponúk z hľadiska plnenia kritéria
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk, v ktorom úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešným
uchádzačom oznámi, že ich ponuky neprijíma a uvedie dôvody neprijatia ich ponúk a
poradie uchádzačov.
17.4. V prípade ak víťazný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo jej časti pred lehotou
viazanosti alebo z akýchkoľvek dôvodov neuzatvorí s vyhlasovateľom zmluvu alebo
objednávku vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo osloviť na uzatvorenie zmluvy
alebo objednávky uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

18. Prílohy:
18.1. Príloha č.1 ČESTNÉ VYHLÁSENIE podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z
18.2. Príloha č.2 Krycí list ponuky

19. Informácie o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom
notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej
zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti
obrazovky)

V Bratislava, dňa 19.11.2019.

