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Výzva na predloženie ponuky 
 v rámci výberu poskytnutia služieb 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „ zákon”) a príkazu primátora č. 7/2013 

-zákazka podľa §9, ods.9   
 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave  
IČO: 00 313 114  
Kontaktná osoba: Ing. Viera Vančová, PhD. – vedúca odboru priemyselného parku       

a inovačných procesov: 033/32 36 382 
Ing. Peter Maar – odbor priemyselného parku a inovačných procesov: 
033/32 36 380 

Kontaktná osoba pre účely obhliadky: 
Kamil Vaňa – správca TTIP – Trnava Industrial Park: 0918 897 150  

Obec (mesto): Trnava 
PSČ: 917 71 
Ulica: Trhová 
Číslo: 3  
Telefón: 033/3236380 
Fax: 033/3236400 
Elektronická pošta: peter.maar@trnava.sk 
Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2. Názov zákazky (práce):  
„Servis klimatizačných/vykurovacích a vzduchotechnických zariadení 
v TTIP – Trnava Industrial Park“ 

 
3. Miesto vykonania služieb :  

 
TTIP – Trnava Industrial Park , Priemyselná 5, 917 01 Trnava 
Objekty SO 01A, SO 01B, SO 02, PO 01 

 
4. Predmet a rozsah zákazky:  

 

Sezónny servis klimatizačných/vykurovacích a vzduchotechnických zariadení, ktoré sú 
nainštalované v objektoch obstarávateľa podľa prílohy č.1, vrátane rozvodov a súvisiacich 
komponentov, v súlade s predpismi výrobcov jednotlivých zariadení, technickými normami, 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi pre túto oblasť, platnými v čase vykonávania 
servisu. 
Sezónnym servisom sa rozumejú pravidelné kontroly klimatizačných/vykurovacích a 
vzduchotechnických zariadení, čistenie a vykonávanie prác nevyhnutných pre minimalizáciu 
výskytu porúch, vrátane dopravy na miesto plnenia zákazky. 
Sezónny servis klimatizačných/vykurovacích a vzduchotechnických zariadení bude 
vykonávaný 2x ročne nasledovne: 

I. Príprava systémov na chladiaci režim v mesiaci apríl - máj (termín - jar) príslušného 
roku na základe meteorologických podmienok 

II. Príprava systémov na vykurovací režim v mesiaci september - október (termín - 
jeseň) príslušného roku na základe meteorologických podmienok.  

 
Zoznam a počty komponentov: 
Príloha č. 1 – Zoznam zariadení 

 
Minimálny rozsah súťaže: 
Príloha č. 2 – Rozsah prác sezónneho servisu 

 
Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky. Obchodné podmienky budú 
prerokované s úspešným uchádzačom. Havarijný a mimozáručný servis bude tvoriť 
samostatnú cenovú prílohu, ktorá nebude predmetom hodnotenia v tejto súťaži a bude  tvoriť 
špecifickú časť zmluvy pre prípad havárie alebo zásadnej opravy zariadenia. 

http://www.trnava.sk/
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5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    

 
začiatok :             02.02.2015 
ukončenie :          31.01.2019 

 
 

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:   

 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom v cene nie je zahrnutá 
cena materiálu, ktorý bude potrebný na vykonanie prípadnej opravy. Cena materiálu bude 
fakturovaná v predajných cenách podľa cenníka zhotoviteľa platného v čase dodania na 
základe cenovej ponuky, písomne odsúhlasenej objednávateľom. 

 
7. Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :         

 
Uchádzač predloží: 
- doklad o oprávnení podnikať – oskenovaný dokument, s uvedením požadovanej činnosti 

k predmetu zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo oskenované platné potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie alebo kópia 
živnostenského listu. Úradne overenú kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač pred 
podpisom zmluvy o dielo. 

8. Súťažné  podklady :  

 
- Výzva na predloženie ponuky 
- Zoznam zariadení 
- Rozsah prác sezónneho servisu 
- Krycí list ponuky 
- Návrh servisnej zmluvy 

 
Uchádzačom, ktorí prejavia záujem bude poskytnutá potrebná dokumentácia 
klimatizačných/vykurovacích a vzduchotechnických systémov, ktorá im bude buď 
zaslaná elektronicky alebo si ju môžu osobne prevziať na  MsÚ, Odbor priemyselného 
parku a inovačných procesov, Hlavná 5, 917 01, Trnava. 

 
Uchádzač pred vypracovaním ponuky je povinný vykonať fyzickú obhliadku dotknutých 
priestorov za účelom zoznámenia sa s ich skutkovým stavom, aby bolo z jeho strany 
možné vzájomné odsúhlasenie si Predmetu a rozsahu zákazky. Fyzickú obhliadku vykoná 
uchádzač po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v bode č. 1 tejto Výzvy.  
Po prijatí cenovej ponuky sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácii na práce nad 
rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto služby zahrnúť do 
ponuky po obhliadke miesta servisu.                                                            

 
9. Obsah ponuky : 

 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

- Ponukový rozpočet - cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe fyzickej 

obhliadky miesta realizácie servisných prác a definovaných v charakteristike vykonávaných 

služieb v tejto výzve  

- Vyplnený a podpísaný krycí list ponuky  
- Doklady podľa bodu č. 7 
- Minimálne tri referencie na poskytované služby v oblasti predmetu zákazky za posledné 3 

roky. Referencie musia byť potvrdené odberateľom, pokiaľ nie je možné z objektívnych 
dôvodov získať potvrdenie odberateľa, potvrdí referencie uchádzač prehlásením 
o pravdivosti a úplnosti poskytnutých informácií týkajúcich sa referencií.  

 
V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude tento 
uchádzač hodnotený. 
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10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 19.01.2015 do 14.00 hod. na podateľni MsÚ 
Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava. 

 
Súťažnú ponuku doručí uchádzač osobne alebo poštou v zalepenej obálke s heslom 
„Servis klimatizačných/vykurovacích a vzduchotechnických zariadení v TTIP – Trnava 
Industrial Park“ a na obálku uvedie „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ!“ 

 
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 
- najnižšia cena (vrátane DPH).  

 
Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na 
predloženie ponuky a uskutočnenej obhliadky miesta poskytovania služby. 

 
O vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne informovaný.  
 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za služby bez DPH  bude vyššia ako limit 
v zmysle § 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, prípadne redukovať rozsah zákazky 
v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov 
vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované 
formou zadávania 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, 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, 

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 
- s vybratým uchádzačom  si vyhradzuje právo rokovať o znení servisnej  zmluvy, ktorej 

návrh je prílohou tejto výzvy 
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania 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 nie je možné podať 
námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
 
 
 
 
 

V Trnave, 5.12.2014 

 

Ing. Viera Vančová, PhD. 
vedúca odboru priemyselného 
parku a inovačných procesov 

 
 
 
 

Prílohy: Zoznam zariadení 
Rozsah prác sezónneho servisu 
Krycí list ponuky 
Návrh servisnej zmluvy 

 


