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Oznámenie o zadaní zákazky 

na dodanie tovaru a poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu  

číslo 3/2014 

 

Názov zákazky: oprava klimatizácie – havarijný stav 

Postup pri zadávaní zákazky: podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov 

Predpokladaná hodnota zákazky: do 20.000€ bez DPH      

Identifikácia Verejného obstarávateľa:  

Názov:  Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 

Sídlo: Chlumeckého 4, 826 62  Bratislava 

IČO: 00166251        

Kontaktná osoba: Martin Kardoš, tel.:02/2081 6176, 0911 445 594 (v prac. dňoch od 7:00 do 14:00), email: 

martin.kardos@skgeodesy.sk 

Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
50730000-1 Opravy a údržba chladiacich zostáv 

Opis predmetu zákazky 

Havarijná oprava klimatizácie v dátovom centre Verejného obstarávateľa 

Miesto dodania predmetu zákazky:  

Miestom dodania je sídlo Verejného obstarávateľa.   

Termín dodania služby:  

V deň podpisu objednávky 
 
Prepodkladaná hodnota zákazky podľa cenovej ponuky: 
3.333,33€ bez DPH (4.000€ s DPH) 

Spôsob určenia ceny:  

- Navrhnutá cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady vynaložené v súvislosti s dodaním služby, 
okrem DPH.  
- DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
fakturácie.  
- Uchádzač nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si 
opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Predložený návrh ceny je maximálny.  
- Cena zahŕňa aj dopravu tovaru do sídla Verejného obstarávateľa. 

Ponuku predložil uchádzač:  

SYSI, spol. s r.o., Eisnerova 17, 841 07  Bratislava, IČO 35902787. Konateľ: Štefan Sekáč 
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Odôvodnenie výberu jeho ponuky: 

 Vzhľadom na mimoriadnu udalosť nespôsobenú verejným obstarávateľom, ktorá sa nedala predvídať a 
nutnosť bezodkladného riešenia havarijného stavu bola ponuka prijatá. 
 

Podmienky financovania: 

Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť podpísaný preberací a odovzdávací protokol.  
 

 

Termín zverejnenia na www.vugk.sk: 25.03.2014 

Termín zasielania ponúk: - 

Termín vyhodnotenia: - 

Predpokladaný termín podpísania objednávky: 25.3.2014   

Predpokladaný termín dodania služby: 25.03.2014  

 

V Bratislave, dňa 25.03.2014  

vypracoval:  Bc. Martin Kardoš, správca majetku 

schválil:  Ing. Alexandra Trnovská, ved.odd.ekonomiky a správy majetku 

  Ing. Andrej Vašek, riaditeľ        


