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Vec :  
Výzva na predkladanie cenovej ponuky/Výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - zaslanie 
 
Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 a § 6 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto  vyzýva 
na predloženie cenovej ponuky na: 
 

1.) Názov predmetu zákazky: „Pozáručný servis vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, 
protipožiarnych klapiek, odstraňovanie porúch a vykonávanie opráv vrátane dodania náhradných 
dielov v objektoch UPJŠ v Košiciach“ 

 

2.) Opis predmetu zákazky: Predmetom tejto zákazky je vykonávanie periodických servisných, technických 
a funkčných kontrol, údržby a opravy technických zariadení - vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, 
protipožiarnych klapiek, (vrátane výmeny filtrov) nachádzajúcich sa v objektoch a pracoviskách UPJŠ 
v Košiciach. Opis servisných činností poskytovateľa je uvedený v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 je uvedený 
zoznam vzduchotechnických, klimatizačných jednotiek a protipožiarnych klapiek. Tieto prílohy sú súčasťou 
Rámcovej dohody o poskytovaní servisných služieb. Poskytovateľ týchto služieb bude vykonávať odborné 
prehliadky a servisné činností vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek v súlade s platnými a účinnými 
právnymi predpismi SR. Predmetom tejto zákazky bude poskytovať objednávateľovi opravárenské služby 
spočívajúce v odstraňovaní vád, porúch alebo opotrebenia zistených v rámci servisu alebo na základe 
požiadavky objednávateľa, a to na základe samostatných objednávok objednávateľa (ďalej len „opravárenské 
služby“). Obsahom objednávky bude najmä predpokladaný rozsah, cena a termín ukončenia opráv. Súčasťou 
tejto zákazky je vykonávanie evidencie o fluorovaných skleníkových plynoch a iných fluorovaných skleníkových 
plynoch, výrobkoch a zariadeniach, uvedených v osobitnom predpise. 

 

3.) Kód CPV: 50730000-1– Opravy a údržba chladiacich zostáv 
                            

4.) Spôsob predkladania cenových ponúk:  
 
                                          e-mailom na adresu: kamil.zelenak@upjs.sk  

 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
 
                                 najneskôr do 21.01.2021 do 12:00 hodiny 

 

6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: N/A 
Výsledok prieskumu trhu je podkladom pre výpočet PHZ, avšak môže byť podkladom aj pre zákazku s nízkou 
hodnotou, ak sa na základe poskytnutých informácií potvrdí PHZ zodpovedajúca zákazke s nízkou hodnotou. 

 
Miesto dodania: Objekty a pracoviská UPJŠ v Košiciach (mimo objektu ÚVZ Danišovce), uvedené v Prílohe 
č. 2 k Rámcovej dohode Zoznam miest plnenia a klimatizačných zariadení Rámcovej dohody. 
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7.) Obsah cenovej ponuky: 
8.1 čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, 
8.2 podpísaný návrh Rámcovej dohody, (celkovú cenu a jednotkové ceny uchádzač nevypĺňa), 
8.3 vyplnenú Prílohu č. 1 k tejto Výzve, 
8.4 oprávnenie na prácu na chladiarenských zariadeniach v zmysle platných predpisov SR, Zákon č. 286/2009 

Z.z., 
8.5 platný certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi podľa zákonov 

č. 286/2009 Z.z. §6(3), č. 321/2012 Z.z. §5(1), a, c, d, e udelený právnickej, fyzickej osobe podľa EC, 
8.6 osvedčenie vydané v zmysle §16, Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, v súlade s Vyhláškou 508/2009 Z.z. 

stupeň odbornej spôsobilosti: §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky, 
 

8.) Obhliadka miesta: 
 
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky/zmluvy nebude realizovaná.  
Dôvodom je pretrvávajúci núdzový stav v SR kvôli pandemickej situácii COVID-19, a s ním súvisiace 
protipandemické opatrenia a aktuálny zákaz vychádzania.  
Zároveň, obstarávanie predmetu zákazky/zmluvy nie je možné presunúť na neskorší termín, keďže jeho plnenie 
je pre verejného obstarávateľa relevantné a neodkladné, preto je snahou zabezpečiť ho riadnym procesom 
verejného obstarávania, za dodržania všetkých jeho postupov a princípov. 
 
V prípade, ak by záujemca mal akékoľvek nejasnosti alebo otázky, môže ich zaslať na e-mail, uvedený v bode 
4.), najneskôr do 18.01.2021 do 15:00 hod. 
V prípade nových skutočností alebo upresnenia údajov bude vysvetlenie/doplnenie zverejnené aj pre všetkých 
záujemcov na webovej stráne UPJŠ. 
 

9.) Termín zadania zákazky: predpoklad k 01.02.2021  
 

10.) Lehota dodania predmetu zákazky: 24 mesiacov od uzavretia zmluvy 
 

11.) Uzavretie zmluvy: áno – Rámcová dohoda 
Objednávateľ neposkytuje preddavky na vykonané služby a práce. 
Na základe požiadaviek objednávateľa budú vystavené samostatné objednávky na servisné alebo 
opravárenské služby. 

 

12.) Kritérium na hodnotenie ponúk:  
najnižšia jednotková cena za normohodinu práce za poskytovanie služieb počas trvania zmluvy s DPH 
(pracovné dni). 

 

13.) Informácia o vyhodnotení ponúk: 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ 
zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu v zmysle 
predloženej cenovej ponuky.  
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspel. 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu 
nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky (resp.: obhliadkou). 
 

14.) Spôsob financovania:  
vlastné a dotačné zdroje 
 

15.) Zamestnanec poverený zadávaním zákazky:  
        Kamil Zelenák, UPJŠ v Košiciach, Rektorát - Prevádzkový úsek,  
        tel.: +421 905 675 418, e-mail: kamil.zelenak@upjs.sk 

 

16.) Prílohy k výzve:  
Príloha č. 1 – Cenová ponuka s jednotkovými cenami,  
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu,  
Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody (vrátane príloh k tejto dohode) 
Príloha č. 2 k Rámcovej dohode Zoznam miest plnenia a klimatizačných zariadení Rámcovej dohody 
 

 
 

        .....................................................    

                                                                                                          RNDr Ing. Michal Tkáč, PhD. 
                                                                                                                            kvestor 

 

 


