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Výzva na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou                                                                        

 OBVODNÝ ÚRAD TRENČÍN  
                                                               Hviezdoslavova 3, 911 01  TRENČÍN 
                                                          ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Výzva  
                                              na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou  
 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
Názov  : Obvodný úrad Trenčín 
Kontaktné miesto :  EO - oddelenie vnútornej prevádzky 
IČO  :  42024331 
DIČ   : 2022450078 
Adresa  : 
Obec (mesto : Trenčín 
PSČ     :  911 01  
Ulica     : Hviezdoslavova 3 
Kontaktná osoba : Ing. Anna Mičietová 
Telefón  : 032 / 74 11 472 
Fax      :           032 /  74 11 279 
Elektronická pošta : micietova.anna@tn.vs.sk 
Internetová adresa : www.minv.sk/?obvodny-urad-trencin 
 

2. Predmet zákazky 
      Predmetom zákazky sú : 

 
 „Servis klimatizačných zariadení pre ObÚ Trenčín“ 
 (špecifkácia zariadení je uvedená v bode 10.) 

 
3.   Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  :      1 100,00€ 

 
4. Lehota na predkladanie ponúk, otváranie ponúk, realizácia zákazky  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom     18. 5. 2011 (streda) 
Otváranie ponúk                                                  19. 5. 2011  9.00 hod. 
Realizácia zákazky :                                            (cca Jún 2011, upresnenie termínu dohodou)                                       

 
5.   Miesto predkladania ponúk  

 Obvodný úrad Trenčín 
 Ing. Anna Mičietová 
 OE – odd. vnútornej prevádzky I. poschodie – kanc. č. 121 
 Hviezdoslavova 3 
 911 01 Trenčín    
 
Obálky žiadame označiť  heslom : „Servis klimatizačných zariadení pre ObÚ Trenčín“ 

 
 
6.   Jazyk ponuky 
      (Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so 

sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný 
preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
 
 

7.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Jediným kritériom vyhodnotenia cenovej ponuky je najnižšia cena za „ Servis klimatizačných zariadení“ 
 vrátane drobného servisného materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 
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8.   Typ zmluvy 
 Výsledkom verejného obstarávania – bude uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služieb „Servis klimatizačných  
 zaradení pre ObÚ Trenčín“  s uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky vrátane 
drobného servisného materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov  a dopravy. Súčasťou zmluvy bude 
ocenený súpis klimatizačných zaradení.  Doba trvania zmluvy – 2 roky odo dňa podpisu. 
 

7.  Doklady  
Uchádzač v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov predloží nasledovné doklady : 
 - fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v danej 
oblasti  (t.j. výpis z Obchodného registra) a príslušné oprávnenia v danej oblasti. 

 
8.  Cena a fakturácia  

Navrhovaná  zmluvná cena  musí byť stanovená   podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách    
v znení neskorších predpisov. 
Cena za predmet zákazky bude stanovená ako náklady na OP vrátane dopravy 
     

      Navrhovanú zmluvná cena bude rozpísaná v zložení  : 
navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
sadzba  DPH a výška  DPH, 
navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

    
       Fakturácia  

 Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Vykonané práce  
 budú fakturované na základe potvrdeného výkazu o realizácií prác. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

 
9.   Miesto a termín poskytnutia služby  

 Obvodný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1 a 3.   Termín plnenia :   rok 2011, 2012, 2013,  
 

10.  Súpis klimatizačných zariadení  
 

 P.č.   Typ klimatizačnej jednotky  Počet 
ks 

Umiestnenie 
kanc. 

    
 1. Toshiba RAS 10 YKE server 1 130 
2. Toshiba RAS 10 UKV – E duo  1 158 malá zasadačka 
3.  Mitsubishi MSH- GA20VB 1 ŽO (JKM) prízemie 
4. Mtsubishi  MSH- GA25VB 1 132 
5. LG S 24 AC 1 zasadačka 140 
6. Mitsubishi MSC-GA25VB duo 1 134 
7. Mitsubishi MSC-GA20VB duo 1 262 
8. Toshiba RAS AE M 164 KCV – E duo 1 160 prednosta 
9. Mob. Klima Blizar 1 155 

10. Mitsubishi MSC-GA35 UB/A 1 250 Krajský stav. úrad 
11. Mob. Klima RAK 12 CN 4 1 130 
12. Daikin R 8125 BU 1 IV. posch. 
13. Daikin RXYQ 10 M 1 IV. posch. 
14. Daikin FXFQ 80 M8 1 IV. posch. 
15. Daikin FXFQ 63 MB 1 IV. posch. 
16. Daikin FXFQ 63 M8 1 IV. posch. 
17. Daikin FXZQ 32 M8 1 IV. posch. 
18. Daikin FXZQ 40 M8 1 IV. posch. 
19. Daikin FXFZ 40 M8 1 IV. posch. 
20. Daikin RR 125 B8 server 1 IV. posch. 

    
 do 6.11.2011 v záruke zariadenia :  (potrebné oceniť pre rok 2012, 2013) 
 Daikin RR 125 BW1 – vonkajšia klim.jedn. 1 IV. posch. – server. IZS 
 Daikin FHQ 125.WR – vnútorná klim.jedn. 1 IV. posch. – server IZS 
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11.    Špecifikácia prác (servis klimatizačných zariadení pre ObÚ Trenčín) 
           (poznámka : špecifkácia prác je použitá z uzatvorenej zmluvy v minulom období) 

 
       Popis servisných prác vonkajší kondenzátor 
 
      1.Čistenie kondenzátorov mechanicky poprípade chemicky podľa znečistenia. 
      2.Kontrola tlmičov chvenia kompresorov. 
      3.Kontrola + dotiahnutie el. svoriek. 
      4.Kontrola stavu  kompresorov.. 
      5.Kontrola zariadenia na únik chladiva –Testerom úniku. 
      6.Kontrola tlakov zariadenia pri chode chladenie. 
      7.Kontrola odberu prúdu na kompresore. 
      8.Kontrola chodu a uloženie ventilátoru kondenzačnej jednotky. 
      9.Kontrola rozvodov chladiaceho média a izolácie. 
 
       Popis servisných prác vnútorná jednotka. 
 
      1.Čistenie dekoračných krytov. 
      2.Čistenie filtračných vložiek prípadne ich výmena. 
      3.Kontrola a dotiahnutie el svoriek. 
      4.Kontrola funkcie ovládačov. 
      5.Kontrola odvodu kondenzátu. 
      6.Antibakterialne vyčistenie kondenzačných vaní. 
      7.Antibakterialne čistenie výparníkov. 
      8.Kontrola ventilátorov a ich uloženie. 
 
      Chiller 
 

1. Čistenie kondenzátorov mechanicky poprípade chemicky podľa znečistenia 
2. Kontrola tlmičov chvenia kompresorov. 
3. Kontrola + dotiahnutie el. svoriek. 
4. Kontrola stavu oleja v kompresoroch prípadne aj kyslosť oleja. 
5. Kontrola zariadenia na únik chladiva –Testerom úniku 
6. Kontrola tlakov zariadenia pri chode chladenie 
7. Kontrola odberu prúdu na kompresore. 
8. Kontrola chodu a uloženie ventilátorov. 
9. Kontrola rozvodov chladiaceho média 
10. Kontrola tlakových ochrán kompresorov. 
11. Kontrola snímačov tlaku /celoročná prevádzka KP1/ 
12. Kontrola snímača prietoku vody. 
13. Kontrola solenoidov a kontrola ich funkčnosti. 
14. Kontrola chodu čerpadiel. 
15. Kontrola snímačov teploty. 
16. Kontrola filter dehydrátorov-chladivo. 
17. Kontrola vodných filtrov. 
18. Kontrola funkcie proti mrazovej ochrany. 
19. Kontrola funkcie ovládačov. 
20. Kontrola spínacich a istiacich prvkov kompresorov. 

 
        V cene bude zahrnutý drobný servisný materiál , čistiace a dezinfekčné prostriedky. 

 
             V prípade záujmu uchádzačov o obhliadku klimatizácií – je potrebné kontaktovať  0905 436 494  
             Ing. Mičietovú – vnútorná prevádzka. 
              
 
 
 

 
                                            Ing. Pavol Čiernik  
                                                                                                      prednosta  
                                                                                         Obvodného úradu Trenčín 
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