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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

Prieskum trhu 
na dodávku klimatizácie 

  
Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou,  v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 
Sídlo organizácie:   Tylova 21, 831 04 Bratislava                   
Zastúpený:    PaedDr. Renáta Balážová                       
IČO:              30843251 
DIČ:    2020872601                                 
Kontaktná osoba:     Andrea Šalkovičová    
Tel:     02/444 58 729         
E-mail:    salkovicova@dssintegra.sk ; dssintegra@dssintegra.sk 
  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy : 
1.    Názov zákazky: „Dodávka a montáž klimatizácie do pavilónu „B““. 
2.    Druh zákazky : ZNH - zákazka na dodanie tovaru. 
3.    Miesto poskytnutia zákazky : pre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 

831 04 Bratislava 
4.    Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom v zmysle     

požiadaviek a podmienok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto výzve. 
5.    Lehota viazanosti cenových ponúk bude platná minimálne do 12/2018.      
6.    Pre odber bude vystavená objednávka, ktorá bude doručená (odovzdaná) dodávateľovi. Realizácia 

musí byť vykonaná do 30 kalendárnych dní po obdŕžaní objednávky, najneskôr však do 15.12.2018. 

3. Stručný opis zákazky :  
3.1. Predmetom zákazky je : Dodanie a montáž technológie pre klimatizáciu vnútorných priestorov –      

spoločenská miestnosť a kancelária pavilónu „B“  Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, 
Tylova 21, 831 04 Bratislava 

3.2. Špecifikácia zákazky: Dodanie a montáž vnútorných jednotiek do vybraných priestorov , dodanie a montáž 
vonkajších jednotiek, realizácia napojenia jednotiek do existujúcich elektrických rozvádzačov, vybúranie 
potrebných otvorov a ich vyspravenie, montážny a spojovací materiál, odskúšanie a zaškolenie personálu.. 

3.3. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť formou cenovej ponuky  
3.4. Projektová dokumentácia objektu je k nahliadnutiu osobne u verejného obstarávateľa  

4  Komplexnosť ponuky a variantnosť ponuky : 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
1. V opise predmetu obstarávania  parametre zákazky udávajú minimálne požiadavky. Obstarávateľ pripúšťa 

v ponuke ekvivalentné zariadenia s dodržaním minimálne stanovených technických parametrov.  
2. Obstarávateľ pod pojmom komplexné obstaranie rozumie: dodávku technického vybavenia, montáž/

inštalácia, servis, zaškolenie a poimplementačné služby 

5. Predpokladaná cena predmetu zákazky:  3.580,00 EURO  bez DPH 
  

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
6.1. Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu DSS pre deti a dospelých Integra,  
6.2. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby,  
6.3. Fakturácia bude formou faktúry. Faktúra bude vystavená po realizácii dodávok podľa odsúhlaseného súpisu 

skutočne odobratého predmetu zákazky . 
6.4. Splatnosť faktúry  nesmie byť kratšia ako 14  dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 
1. Doklad o oprávnení: 
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• oprávnenie poskytovať predmet zákazky (výpis z obchodného registra), 
2. Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s uvedenými požiadavkami a podmienkami v tejto výzve. 
3. Cenová ponuka –  musí obsahovať všetky súvisiace časti pre zabezpečenie dodávky v plnom požadovanom 

rozsahu. (cena tovaru vrátane dovozného, montáže, naprogramovanie a zaškolenie). 
4. Ponuka musí byť v slovenskom jazyku a v EUR. 

7. Poskytovanie obhliadky:  
Na adrese uvedenej v bode 1. na základe vopred dohodnutého termínu.  
         
8. Lehota na predkladanie ponúk: 
   Do 05.11.2018 do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke   
              s heslom: „KLÍMA – NEOTVÁRAŤ“ 

9. Otváranie obálok s ponukami: 
     Dňa 06.11.2018 o 13:00 hod. na  adrese:     Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, 

                                                                     Tylova 21, 831 04 Bratislava 
                                                                                       

10.Kritéria na hodnotenie ponúk: 
10.1. Komplexnosť predmetu obstarávania 
10.2. Dodacia lehota 
10.3. Najnižšia celková konečná cena  na kompletný predmet obstarávania vyjadrená v Eurách bez DPH a 

s DPH.    

11.Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa 

12.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
12.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, neuzatvoriť 

zmluvný vzťah. 
12.2. Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi . 
12.3. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo 

inak neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti obstarávateľa. 

V Bratislave, 18.10.2018 

            PaedDr. Renáta Balážová 
riaditeľka 
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