
    CENTRUM VÝCVIKU 

                    LEŠŤ                                                                            Lešť         05 . mája 2014                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

č.: CV-496-1/2014 

 

 

 

                      Schvaľujem  

               Ing. Andrea Grnáčová 

      poverená riadením Odboru ekonomiky 

  

 

 

 

V   Ý   Z   V  A 

na predloženie cenovej ponuky 
na zákazku, realizovanú v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v prechodnom období. 

 

 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Centrum výcviku Lešť  

Sídlo:    962 63 Pliešovce 

IČO:    00804932 

Stránkové hodiny:  07:30 hod. – 14:30 hod. 

 

Kontaktná osoba pre VO    

Ing. Romana Kyseľová 

E-mail: romana.kyselova@mil.sk 

Telefón: 0960/455 964 

Fax: 0960/465 509 

 

Kontaktná osoba pre veci technické 

Renáta Mužíková 

Telefón: 0960/465 788 

Fax: 0960/465 779 

E-mail: renata.muzikova@mil.sk 

alebo 

Ján Macko 

Telefón: 0960/465 844 

Fax: 0960/465 779 

E-mail: jan.macko2@mil.sk 

 

2) Predmet zákazky (názov):  

Profylaktické prehliadky klimatizačných zariadení. 

          

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Vykonanie profylaktickej prehliadky klimatizačných zariadení je potrebné vykonať podľa 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zákona č. 286/2009 Z.z. 
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o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 

MŽP SR č. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných plynoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 

neskorších predpisov. 

 

Ročnú profylaktickú prehliadku klimatizačných zariadení požadujeme vykonať v rozsahu: 

- vizuálna kontrola 

- kontrola rozoberateľných spojov (skrutiek) a upevnenia krytov 

- kontrola upevnenia tepelných senzorov 

- kontrola upevnenia ventilátora, lopatiek ventilátora, ložísk 

- vyčistenie vnútornej jednotky (filtre, výmenník, kondenzná vaňa) 

- vyčistenie vonkajšej jednotky (výmenník) 

- meranie tlakov v systéme, tlaková skúška a kontrola chladiva 

- kontrola kondenzačných okruhov 

- nastavenie regulácie 

- meranie prúdových okruhov kompresorov a ventilátorov 

- preskúšanie prevádzkových režimov klimatického zariadenia 

- čistenie vzduchových filtrov a lamiel chladiča kondenzačnej jednotky 

 

Zoznam klimatizačných zariadení: 

Simulačné centrum b.č. 10 v objekte Hlavný Tábor – Oremov laz 

p.č. výrobca model typ chladiva 
množstvo 

náplne (kg) 
séria 

1. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500360 

2. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500283 

3. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500352 

4. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500259 

5. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500087 

6. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500081 

7. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500258 

8. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500368 

9. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500254 

10. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500083 

11. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500253 

12. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500250 

13. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500262 

14. TOSHIBA RAS13UAES3 R410 0,95 42500284 

15. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500255 

16. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500341 

17. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500254 

18. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500363 

19. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500088 

20. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500079 

21. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500260 

22. DAIKIN RKS71FV1B R410 2,30 E005434/2008 

 

Stanovište strážnej služby v objekte Pavlíkov laz Slávia 
23. AIRVELL MAY90R407C R407C 0,51 7WT012016 



Budova č. 53 v objekte Hlavný tábor Oremov laz 
24. DAIKIN RYN25GXV1B R410 0,80 KO11460/2008 

 

Monoblok b.č. 1 + KJB v objekte Pavlíkov laz – Slávia 
25. DAIKIN RYN35GXV1B R410 1,10 K012132 

26. DAIKIN RYN35GXV1B R410 1,10 K007754 

27. DAIKIN RYN25GXV1B R410 0,80 K011647 

28. DAIKIN RYN25GAV3B R410 0,90 FTYN25DAV3B 

 

Proviantný sklad v objekte Sklady, garáže – Zábava 
29. DAIKIN RYN60E3V1B R410 1,50 J008789/2008 

30. DAIKIN RYN60E3V1B R410 1,50 J010030/2008 

31. DAIKIN RYN60E3V1B R410 1,50 J006351/2008 

 

O vykonaní profylaktickej prehliadky vyhotoví odborný pracovník písomný doklad – 

správu, ktorá musí obsahovať: 

- identifikačné údaje výrobcu zariadenia, 

- typ zariadenia a výroby, 

- menovitý výkon zariadenia pre každý druh používanej energie, 

- druh a charakteristiku používanej energie, 

- postup výkonu kontroly, 

- namerané elektrické veličiny pri revízii elektrickej časti, 

- výsledky kontroly s návrhom odporúčaní, 

- identifikačné údaje a podpis oprávnenie osoby. 

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, kde 

bude zapísaný požadovaný predmet činnosti predmetu zákazky. Pri predložení cenovej 

ponuky môže uchádzač predložiť neoverenú fotokópiu uvedeného dokladu. Originál alebo 

úradne overená kópia bude požadovaná len od úspešného uchádzača.  

                                        

5)  Miesto realizácie predmetu zákazky:  

Stavebné objekty v správe CV Lešť. 

 

6)  Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky: 

Obhliadka predmetu zákazky bude vykonaná dňa  13.05.2014 o 10:00 hod. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že im odporúča  vo vlastnom záujme vykonať 

obhliadku miesta poskytnutia služby, aby si sami overili a získali potrebné informácie 

nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 

poskytnutia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Zraz záujemcov bude v priestoroch 

Veľkej Zábavy v budove č. 23 Centra výcviku Lešť. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem 

zúčastniť sa obhliadky, sa musia do 12.05.2014 do 09:00 hod. ohlásiť na tel. č.: 0960 

465 788, 0960 465 844 alebo na emailovej adrese: renata.muzikova@mil.sk, kde nahlásia 

potrebné údaje k vystaveniu povolenia na vstup do priestorov CV Lešť (meno, adresa, číslo 

OP, typ a ŠPZ motorového vozidla,...)   

 

7) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

do 30.09.2014 

 

8) Kritéria na hodnotenie ponúk:  

 Najnižšia cena. 
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9)  Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 

Ponuku doručiť poštou na adresu uvedenú v bode 1) tejto výzvy alebo osobne na 

 podateľňu CV Lešť, do 20.05.2014 do 10:00 hod. 

 

10) Obsah ponuky: 

- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 4) tejto výzvy.  

 - Cenová ponuka na celý predmet obstarávania s cenou uvedenou v € bez DPH a s DPH, 

vrátane všetkých nákladov spojených s predmetom zákazky, t.j. náklady na dopravu, 

vypracovanie správ o vykonaní profylaktickej prehliadky na jednotlivé klimatizačné 

zariadenia a všetky činnosti spojené s predmetom obstarávania. Je potrebné rozpísať 

podrobný ponukový rozpočet (Príloha č. 1). Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na 

túto skutočnosť v cenovej ponuke. V cenovej ponuke uvedie kontaktné údaje (telefón, fax, 

e-mail). 

 - Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní   

predmetu obstarávania uvedených v tejto výzve. 

          

     Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť prípadne     

     zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť „Profylaktické prehliadky 

klimatizačných zariadení – súťaž, neotvárať“. Uchádzač uvedie na obálku aj kontaktnú 

adresu. 

 

11) Vyhodnotenie ponúk: 

       Ponuky budú vyhodnotené dňa 20.05.2014 o 13:00 hod. 

 

12) Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 a nasledujúce Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená v písomnej forme. 

 

13)  Podmienky financovania:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené 

s predmetom zákazky. Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky 

bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 

do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia.  

 

14) Ďalšie informácie: 

  Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma 

a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel s uvedením dôvodov neprijatia jeho 

ponuky. Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá bude vyzvaný na rokovanie o zmluve. 

 

15) Obchodné podmienky: 

1. Poskytovateľ je povinný pri realizácií predmetu obstarávania dodržiavať všetky platné 

STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa 

týkajú jeho činnosti. 

2. Pri vykonávaní profylaktických prehliadok je dodávateľ povinný umožniť jeho 

sprevádzanie povereným pracovníkom objednávateľa. 



3. Poskytovateľ vykoná predmet obstarávania v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. 

do 15.00 hod. Predmet obstarávania je zo strany poskytovateľa splnený odovzdaním 

všetkých písomných správ o profylaktickej prehliadke klimatizačných zariadení. 

4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci poskytovateľa majúci príslušnú 

kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je poskytovateľ povinný na požiadanie 

objednávateľa doložiť. 

5. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu 

výkonov poskytovateľa. 

6. Pri odovzdaní predmetu obstarávania bude spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí 

poskytovanej služby, podpísaný poverenou osobou objednávateľa a poskytovateľom, 

ktorý bude tvoriť súčasť daňového dokladu - faktúry. Zápis bude obsahovať okrem 

iného zoznam klimatizačných zariadení na ktorých bola vykonaná profylaktická 

prehliadka a zoznam správ o ich vykonaní a bude vypracovaný poskytovateľom. 

7. Poskytovateľ bude výhradne zodpovedať za BOZP a PO na mieste poskytovania 

služby, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. 

8. Poskytovateľ bude zodpovedať za škody na majetku objednávateľa a za škodu na 

zdraví zamestnancov CV Lešť, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich 

povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých poskytovateľ vedel, alebo mal 

vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.  

9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pred vstupom do Vojenského obvodu Lešť si zabezpečí 

pre osoby a pre motorové vozidlá povolenie k vstupu na Obvodnom úrade Vojenského 

obvodu Lešť v Pliešovciach. Do objektu Sklady, garáže - Zábava je vstup možný len 

na základe preukazu ku vstupu, ktorý vydáva poverená osoba pri vstupe do objektu. 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Romana Kyseľová  

                        odborný referent – špecialista  

          OddIaVO 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Príloha č. 1 Tabuľka 

 

p.č. výrobca model typ chladiva 
množstvo 

náplne (kg) 
séria jednotková cena 

cena spolu bez 

DPH 

cena spolu s 

DPH 

1. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500360    

2. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500283    

3. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500352    

4. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500259    

5. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500087    

6. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500081    

7. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500258    

8. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500368    

9. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500254    

10. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500083    

11. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500253    

12. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500250    

13. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500262    

14. TOSHIBA RAS13UAES3 R410 0,95 42500284    

15. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500255    

16. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500341    

17. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500254    

18. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500363    

19. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500088    

20. TOSHIBA RAS24UAES3 R410 1,60 42500079    

21. TOSHIBA RAS18UAES3 R410 1,14 42500260    

22. DAIKIN RKS71FV1B R410 2,30 E005434/2008    

23. AIRVELL MAY90R407C R407C 0,51 7WT012016    

24. DAIKIN RYN25GXV1B R410 0,80 KO11460/2008    

25. DAIKIN RYN35GXV1B R410 1,10 K012132    

26. DAIKIN RYN35GXV1B R410 1,10 K007754    

27. DAIKIN RYN25GXV1B R410 0,80 K011647    

28. DAIKIN RYN25GAV3B R410 0,90 FTYN25DAV3B    

29. DAIKIN RYN60E3V1B R410 1,50 J008789/2008    



30. DAIKIN RYN60E3V1B R410 1,50 J010030/2008    

31. DAIKIN RYN60E3V1B R410 1,50 J006351/2008    

Cena spolu    

 


