
Mesto Senica  

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  

 

 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky  

/ Výmena klimatizačných jednotiek v sobášnej sieni  /  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie : Mesto Senica  

Sídlo organizácie:  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  

Kategória :  verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)    

IČO:   00309974 

DIČ:    2021039845  

Bankové spojenie:  Prima banka a.s. 

Číslo účtu:   SK11 5600 0000 0092 0051 4007 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  

Meno a priezvisko:  Vladimír Zich 

tel.:    +421905339796 

e-mail:    vladimir.zich@senica.sk 

 

2.Typ zmluvy a predmet zákazky: 

        Typ zmluvy:  zmluva o dielo 

predmet zákazky: „Výmena klimatizačných jednotiek v sobášnej sieni “  

druh zákazky :  služba 

CPV: 45331220-4 Inštalovanie klimatizácie   

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE - požaduje sa predloženie ponuky na celý 

predmet zákazky.  Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, nebude ponuka zaradená 

do vyhodnotenia a bude sa na ňu hľadieť, akoby nebola predložená. 

 

    Predmetom zákazky je demontáž, montáž vnútorných a vonkajších klimatizačných 

jednotiek na existujúci rozvod klimatizačného potrubia, vrátane revízíe, dopravy a zaškolenia 

pracovníkov.  

Podrobný opis  predmetu zákazky: 

1. demontáž jestvujúcich štyroch vnútorných katezových a štyroch vonkajších klimatizačných 

jednotiek 

2. dodanie 2 ks vonkajších jednotíek – výkon jednej jednotky min. 7 kW  

         - energetická trieda – min. A 

3. dodanie 4 ks-4 cestných vnútorných kazetových jednotiek  

                                                                - výkon jednej jednotky min. 3,5 kW  

          - energetická trieda – min. A 

          - hlučnosť max. 45 dB 

4. montáž 4 x vnútorných kazetových a 2 x vonkajších klimatizačných jednotiek , uvedenie do    

prevádzky vrátane kontroli elektroinštalácie a revízie 

5. odvoz a likvidácia vymontovaných klimatizačných jednotiek  

6. zaškolenie pracovníkov  

7. doklad o revízii klimatizačných jednotiek 

 

Ostatné požiadavky: 

- technická /servisná/ prehliadka jednotiek – min. 1x za rok počas záručnej a pozaručnej doby 
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- predloženie technickej dokumentácie, záručných listov a návodov na obsluhu v slovenskom 

jazyku  

- uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku realizácie predmetu zákazky v sobášnej sieni 

Mestského úradu Senica, aby si overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu 

a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou znáša uchádzač. Odporúča sa dohodnúť 

si dátum a čas obhliadky na adrese: vladimir.zich@senica.sk,  

                                                          prípadne na tel. č. 0905 339 796. 

 

3. Predpokladaná max.hodnota zákazky v € bez DPH  : 4 965,00 €. Hodnota zákazky 

musí zahŕňať náklady za celý predmet zákazky. 

 ( určená, vypočítaná v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní) 

4.     Miesto dodania : Mestský úrad Senica, sobášna sieň 

5.     Trvanie zmluvy do:  31.8.2021  

6.   Jazyk ponuky: slovenský. 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.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 

financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu 

zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy. 

Splatnosť faktúry je 30 dní po prevzatí predmetu zákazky v nadväznosti na kladný preberací 

protokol prípadne podpísaný dodací list.  

 

Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v €. 

Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- Cena DPH 

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť. 

Úhradu ceny predmetu výzvy uskutoční objednávateľ, po odovzdaní a prevzatí celého 

predmetu výzvy. Podkladom pre úhradu ceny predmetu výzvy bude faktúra vystavená 

zhotoviteľom. Záručná doba predmetu výzvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa zhotovenia a 

odovzdania predmetu zákazky zhotoviteľom a prevzatím obstarávateľom.   

 

8.     Kritériá na hodnotenie ponúk: 

- Najnižšia cena  

 

9.    Podmienky účasti: fotokópia dokladu o oprávnení vykonávať služby, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky.  

 

10.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk :  

10.1 miesto predkladania ponúk : Mestský úrad Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 

Senica – podateľňa úradu – 1. Poschodie v uzatvorenej obálke. Obálka ponuky musí 

obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu na doručenie 

- obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača, 

- označenie: „NEOTVÁRAŤ – Klimatizácia – sobášna sieň“. 
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10.2 lehota na predkladanie ponúk : 

Ponuky sa prijímajú  v termíne do 21.7.2021.do 10.00. hod.  

  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na 

adresu uchádzača naspäť neotvorená.   

 

11.  Obsah ponuky :  

- Ponuková cena podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača  

- Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať v danom odbore 

- Fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti na montáž, odskúšanie a uvedenie 

klimatizačných zariadení do prevádzky  

 

12.  Informácia o výsledku : úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka 

prijíma  a súčasne  bude vyzvaný na predloženie zmluvy v súlade s predloženou ponukou. 

Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky 

s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách  ponuky úspešného 

uchádzača. 

 

13.  Ostatné   

Všetky náklady  spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou 

medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.  

Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená 

v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

  

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil 

konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že k takému konaniu došlo, 

bude ponuka takého uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

        

 

 

 

 

Mgr.Lesayová Ľubica 

       zodpovedná osoba za verejné obstarávanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval : Vladimír Zich                                            Dátum : 13.7.2021 


