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Zadávanie zákazky  
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení platných predpisov 
 
 
1. Verejný obstarávateľ: Technicko - hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied, (ďalej len „THS SAV“ ) 

Zastúpený: JUDr. Glória Gajdošová – riaditeľka 
IČO: 00111643 
Adresa: Watsonova 45, 040 01 Košice 

2. Predmet zákazky: Zákazka na uskutočňovanie stavebných prác 

3. Názov zákazky: „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení“ 

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom je dodávka dvoch klimatizačných zariadení vrátane montáže, potrebných na stabilizáciu klímy pre skenovací 
elektrónový mikroskop (SEM): 

3.1 Laboratórium SEM - na prízemí cca 10 m2 
Práce zahŕňajú dodávku a montáž klimatizácie o chladiacom výkone min. 2,5 kW, pozostávajúcej z vnútornej a vonkajšej 
jednotky, vrátane potrubia na odvod kondenzátu v dĺžke cca 3 m. Vonkajšia jednotka musí byť odolná voči mrazu. 

3.2 Miestnosť pre kompresory - na prízemí cca 1 m2, nachádza sa v rámci laboratória SEM (je jeho súčasťou a je od nej 
oddelená presklenými dverami, v ktorej sa nachádzajú kompresory, hlavne kvôli ktorým je klimatizácia nevyhnutná) 
Práce zahŕňajú dodávku a montáž klimatizácia o chladiacom výkone min. 2,5 kW, pozostávajúce s vnútornej a vonkajšej 
jednotky, vrátane potrubia na odvod kondenzátu v dĺžke cca 3 m. Vonkajšia jednotka musí byť odolná voči mrazu. 

5. Miesto dodania: 
Parazitologický ústav  SAV , Hlinkova 3, 040 01 Košice  

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
42512000-8 Klimatizačné zariadenia 
45331220-4 Inštalovanie klimatizácie 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 1.660,00-EUR bez DPH, stanovená prieskumom trhu 

8. Lehota dodania predmetu zákazky: do 4 týždňov od doručenia objednávky 

9. Platobné podmienky: 
Splatnosť faktúr je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia. 

10. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH 

11. Kontaktná osoba vo veciach technickej špecifikácie a obsahovej stránky:  
RNDr. Tímea Brázová, PhD., e-mail: barciova@saske.sk 

12. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Cenová ponuka musí byť doručená písomne prostredníctvom pošty, alebo osobne na adresu: 
Watsonova 45, 040 01 Košice , alebo e-mailom na adresu  ciffrova@saske.sk  do 13. 11. 2013, do 14:00 hod. 

13. Cena v ponuke musí byť uvedená v EUR bez DPH, vrátane sadzby DPH a ceny s DPH v štruktúre: 
- ponúkané klimatizačné zariadenie – typ 
- montážny materiál 
- montáž a sprevádzkovanie zariadenia  

Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu 
plnenia, hlavne úvodné poučenie obsluhy v mieste inštalácie inštalačným technikom, požaduje sa servisná podpora, návod 
na obsluhu a technická dokumentácia v slovenskom jazyku. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú 
zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Ceny musia byt stanovené 
podľa zákona NR SR c.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR c.87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky c.18/1996 Z. z. o cenách. Neúplná ponuka nebude hodnotená. 

14. Ostatné podmienky: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Predložené ponuky môžu byť 
konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie verejného obstarávateľa. Uchádzač súhlasí s 
podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom. 

15. Dátum zverejnenia: 08.11.2013 

16. Najskorší dátum zadania zákazky: 14.11.2013 
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