
Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka v zmysle  § 117 zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o VO”) 

 

Dodanie tovaru s  montážou  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 

Sídlo:    Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Oliver Solga 

IČO:    00 30 50 22 

Kontaktné miesto:  Mestský úrad v Pezinku,  Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 

Kontaktná osoba:  Ing. Janka Sandtnerová   

telefón.:  033/6901 212, 210 

E- mail:  janka.sandtnerova@msupezinok.sk  

 

2. Názov zákazky 

„Dodanie, demontáž a montáž klimatizačných jednotiek  do serverovní  MsÚ Pezinok“ 

 

3. Miesto poskytnutia zákazky 

Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie č.7, 902 14 Pezinok  

 

4. Opis predmetu zákazky a požiadaviek kladených na zákazku : 

 

Pre serverovňu na 1. n.p. MsÚ Pezinok:  

(rozmer miestnosti: plocha 5,58 m
2
, výška 300 cm; tepelný výkon serverovne 3 kW)  

- dodanie 2 ks klimatizačných jednotiek, každá  s rovnakým výkonom 5 kW, 

- montáž 2 ks  nových  klimatizačných jednotiek s potrubím  do 6 metrov,  

- montáž konzol a vonkajších jednotiek. 

 

Pre serverovňu na 2. n.p. MsÚ Pezinok: 

(rozmer miestnosti: plocha 5,68 m
2
, výška 305 cm; tepelný výkon serverovne 6 kW)  

- dodanie 2 ks klimatizačných jednotiek, každá  s rovnakým výkonom 7 kW, 

- demontáž 2 ks súčasných  klimatizačných jednotiek, 

- montáž 2 ks  nových  klimatizačných jednotiek s potrubím  do 6 metrov,  

- montáž konzol a vonkajších jednotiek. 

 

Pre serverovňu na Mestskej polícii Pezinok: 

(objem miestnosti: 8,65 m
3 

; tepelný výkon serverovne 4 kW) 

- dodanie 2 ks klimatizačných jednotiek, každá  s rovnakým výkonom 5 kW, 

- demontáž 1 ks súčasnej   klimatizačnej  jednotky, 

- montáž 2 ks  nových  klimatizačných jednotiek s potrubím  do 6 metrov,  

- montáž konzol a vonkajších jednotiek. 

 



Ďalšie požiadavky pre všetky klimatizačné jednotky: 

 

a) zabezpečenie permanentného  chladenia 24 hodín denne  jednou klimatizačnou 

jednotkou na 18 
o
C,  

b) záručná doba  na celý predmet zákazky  36 mesiacov, 

c) všetky klimatizačné budú od jedného výrobcu, 

d) SMART klimatizačné jednotky – obsahujú WIFI modul a možnosť centrálneho 

ovládania všetkých klimatizácií prostredníctvom aplikácie cez internet (podpora pre 

Android), 

e) montáž a demontáž klimatizačných jednotiek pre serverovňu na 2. n.p. MsÚ Pezinok 

požadujeme vykonať mimo pracovných dní. 

 

Obhliadka miesta dodania, montáže a demontáže klimatizačných jednotiek je určená 

v termínoch: 22.02.2018 o 14,00 hod., a 23.02.2018 o 9,00 hod. so zrazom na MsÚ Pezinok, 

Radničné nám. 7, Pezinok – vstupný vestibul budovy.  

 

5. Typ zmluvy : 

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na dodanie tovaru. 

  

6. Predpokladaná hodnota zákazky : 

Cena do 15 000,- €  bez  DPH. 

Zákazka je v zmysle  § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Mesta Pezinok. 

 

7. Termín dodania : 

Do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky. 

  

8. Lehota a spôsob na  predkladanie  ponúk : 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26.02.2018 o 09,00 hodine.  

Spôsob na predkladanie ponúk :  e-mailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej v ods. 1. ,  

predmet  „verejné obstarávanie - klimatizácie“. V e-mailovej ponuke musí byť uvedený 

presný názov dodávateľa, osoby oprávnenej za dodávateľa konať (konateľ, štatutár),  meno a 

e-mailová adresa  kontaktnej  osoby na komunikáciu v priebehu  verejného obstarávania.  

 

9. Podmienky účasti : 

1./ Uchádzač uvedie predmet činnosti z obchodného registra alebo zo  živnostenského 

oprávnenia, ktorým preukáže splnenie  podmienky na dodanie a montáž predmetu zákazky. 

2./ Uchádzač vo svojej ponuke ocení  dodanie, montáž a demontáž jednotlivých 

klimatizačných jednotiek podľa rozpisu z bodu 4.  

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR bez DPH, vyčíslená suma DPH a aj 

celková cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú 

cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač písomne upozorní. 

 



Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky. 

 

Variantné riešenie : Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie, variantné 

riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

 

11. Jazyk predkladania predmetu zákazky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

12. Doplňujúce informácie 

a./ Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

b./ V prípade, ak cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti verejného 

obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú. 

c./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť 

zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia 

výzvy nemohol predpokladať, alebo ak nastanú okolnosti v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

13. Hlavné podmienky financovania 

Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa bez 

poskytnutia zálohovej platby. 

 

14. Lehota viazanosti ponúk : 

30.04.2018 

 

15. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

19.02.2018 

 

 

 

V Pezinku, 16.02.2018 

 

Ing. Janka Sandtnerová 

Mestský úrad v Pezinku, majetkovo-právne oddelenie 

vedúca referátu správy majetku, 033/6901 212, 210 

 
 


