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Prieskum trhu na zadanie zákazky 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
Verejný obstarávateľ zverejňuje potrebu zadať nasledovnú zákazku: 
 
Názov zákazky:  
SERVIS vykurovacích a klimatizačných zariadení   
 
Druh zákazky:  služba    
 
Predmet zákazky: servis vykurovacích a klimatizačných zariadení (vnútorné jednotky zn. 
SABIANA, tepelné čerpadlá zn. CLIVET)  
 
Predpokladaná hodnota zákazky (celkom):  5 200 EUR bez DPH   
 
Doba trvania servisnej zmluvy: odo dňa jej účinnosti do 18.2.2018 
V zmysle zmluvy o dielo, ktorá bola uzavretá so zhotoviteľom diela na predmet zákazky: 
„Rekonštrukcia objektu – Leškova 16“ plynie vykurovacím a klimatizačným zariadeniam (súčasť 
diela) záručná doba, ktorá uplynie 18.2.2018. Záručná doba začala plynúť 18.2.2013, t.j. dňom 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.      
 
Potrebné informácie, súvisiace s predmetom zákazky:  
- miesto plnenia: Leškova 16, Bratislava – Staré mesto – administratívna budova  
- servisná prehliadka 2 krát ročne pred vykurovacou sezónou a chladiacou sezónou  
 
Opis predmetu zákazky 
Verejný obstarávateľ požaduje servisné prehliadky v nasledovnom rozsahu: 
Predmetom zmluvy sú pravidelné servisné prehliadky na zariadeniach pre vykurovanie a   
klimatizáciu, vzťahujú sa na  nasledovné zariadenia:  

- tepelné čerpadlá,  
- fancoilové jednotky,  
- klimatizačné jednotky 

 
  Rozsah servisnej prehliadky – zhotoviteľ sa zaväzuje: 

 
1. 
vykonať kontrolu a servis zdroja chladu a tepla v nasledovnom rozsahu: 

-    kontrola tlakov a el. obvodov  
-    kontrola funkčnosti tlakových spínačov 
-    vyčistenie meračov prietoku- flow switch 
-    kontrola expanznej nádoby 
-    kontrola funkčnosti a výkonu kompresorov 
-    prevádzková diagnostika 

 
vykonať kontrolu a servis koncových zariadení (Fan Coil) v nasledovnom rozsahu: 

- vyčistenie 
- kontrola prietoku kondenzátu 
- kontrola priepustnosti ventilov 
- nastavenie, dotiahnutie ventilov, odvzdušnenie 
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vykonať kontrolu a servis klimatizačných jednotiek (split) v nasledovnom rozsahu: 
-    vyčistenie vonkajšej jednotky 
-    vyčistenie vnútornej jednotky 
-    kontrola tlakov 

 
2. 
vykonať v zmysle zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch (zákon) a v zmysle 
jeho vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č. 314/2009 Z.z. (vyhláška)  
 
- kontrolu chladiaceho zariadenia,  
- kontrolné štítkovanie zariadenia (kontrola únikov chladiva) 
- merania potrebné pre vyplnenie údajov do Prílohy č. 2 vyhlášky – Oznamovanie údajov  
  (ročne, k 31.1. OÚŽP) 
- upozorniť na iné (nové) povinnosti vyplývajúce so zákona a vyhlášky  

 
3. 
vypracovať Zápis zo servisnej prehliadky (servisnú správu), ktorého podpísané vyhotovenie bude 
doručené obom stranám. Prípadné zistenia (závady) a doporučenia uvedené v servisnej správe budú 
postúpené prevádzkovateľom v rámcu záručnej lehoty dodávateľovi diela.   

 

 
Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie: 12. 2. 2014 o 9:00 hod., cenovú ponuku 
je možné predložiť e-mailom na adresu: spotakova@infostat.sk 
 
Potrebné informácie k zostaveniu cenovej ponuky, súvisiace s predmetom zákazky je možné 
žiadať na e-mailovej adrese: sasko@infostat.sk, alebo na tel. čísle: 0911525371. Na týchto 
kontaktoch je možné dohodnúť obhliadku na mieste. 
 
Kritérium, ktoré použije verejný obstarávateľ na hodnotenie ponúk:  
najnižší ročný paušál za servis - váha 100% 
 
Spôsob určenia ceny je uvedený v prílohe č. 1 a zároveň slúži pre potreby predloženia 
cenovej ponuky 
 
Uchádzač predložením cenovej ponuky akceptuje povinnosť v prípade svojej úspešnosti 
dokladovať verejnému obstarávateľovi oprávnenosť poskytovať služby, ktoré sú predmetom 
obstarávania a to platným výpisom z obchodného, alebo živnostenského registra.  
 
Všetky náklady spojené s vypracovaním cenovej ponuky znáša uchádzač.  
 
Vyhradenie práva:    
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa verejné 
obstarávanie vyhlásilo, pričom následne nebude uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom, 

2. neprijať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako 
výška predpokladanej hodnoty zákazky, definovaná v tomto dokumente. Následne bude použitý 
postup zrušený,  

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

 
  Prílohy 
  príloha č. 1 – formulár na predloženie cenovej ponuky 

 
 

Tibor Papp, PhD. 
riaditeľ 
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