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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 rozpočtu, účtovníctva a 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 : 

 
„Oprava klimatizačnej jednotky – výmena kompresora ku klimatizačnej jednotke na pracovisku IZS“  
(technologická miestnosť) 
 (špecifkácia zariadenia je uvedená v bode 12 a v priloženej fotodokumentácií.)   

 
3.   Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  :      2 000,00 € s DPH 

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

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom      17. 6. 2011 (piatok) 
Otváranie ponúk                                                  17. 6. 2011  9.00 hod. 
Realizácia zákazky :                                            (bezodkladne po vyhodnotení predložených ponúk)                              

 
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 :   „Oprava klimatizačnej jednotky“ 

 
 
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 „Opravu klimatizačnej jednotky – výmena 
kompresora ku klimatizačnej jednotke na pracovisku IZS“ vrátane dopravy a montáže. 
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8.   Typ zmluvy 

Výsledkom verejného obstarávania – bude „Oprava klimatizačnej jednotky – výmena kompresora ku klimatizačnej 
jednotke na pracovisku IZS“ formou vyhotovenia objednávky na predmetnú zákazku. Objednávka bude doručená 
uchádzačovi, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky vrátane dopravy a montáže.  
 

9.  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. 

 
10.  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. 

 
11.   Miesto a termín poskytnutia služby  

 Obvodný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.   Termín plnenia :   bezodkladne po vyhodnotení  
 ponúk.  
 

12.  Špecifikácia  
        Śpecifikácia predmetu zákazky  a vyobrazenie požadovaného kompresora je uvedená v priloženej  
        fotodokumentácií. 
        model kompresora  :   JT160G-YE ,   prípadne ekvivalentné (náhradné) zariadenie 
 
        Údaje opísané zo štítka na kompresore : 
        power                      :   THREE             
                                            380 – 415 V 50 Hz 
                                            400 – 440 V 60 Hz 
        DP – AP H 4,17 MPA   L 3,3 MPA  
                 SP H 12,51 MPA L 9,9 MPA 
                                            
         
V prípade záujmu uchádzačov o obhliadku kompresora  – je potrebné kontaktovať Ing. Mičietovú       
(0905 436 494)  odd. rozpočtu, účtovníctva a vnútornej prevádzky. 
              
 

 
 
 
 

 
                                            Ing. Pavol Čiernik  
                                                                                                      prednosta  
                                                                                         Obvodného úradu Trenčín 
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