
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

IČO: 166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ing. Igor Vida 

Telefón: 02/50236363 

Fax: 02/50236715 

Elektronická pošta: igor.vida@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistcs.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach 
DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných  v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave. 

 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

3.1     Služby pozostávajú z nasledovných činností: 
- 2x profylaktický  servis – jarný a jesenný, 
- 2x preventívny servis – letný a zimný,  
- odstraňovanie havarijných stavov a komplexná technická starostlivosť 7 dní 

v týždni. 

3.2     Zoznam zariadení: 
 
Štatistický úrad SR – Výpočtové centrum II, Miletičova ul. č.3, Bratislava 

1/ Vonkajšia jednotka Daikin RZQ100B9W1B 4 ks

2/ Vnútorná jednotka  Daikin FHQ100BW1B 4 ks

3/ Vnútorná jednotka  Daikin FAQ71BW1B 1 ks

4/ Vnútorná jednotka  Daikin FHQ71BW1B 1 ks

5/ Vonkajšia jednotka Daikin RR71B8W1B 2 ks

6/ Vnútorná jednotka Uniflair TDAV1321A 2 ks

7/ Vonkajšia jednotka Uniflair 30CAP1802P 2 ks  

 

Štatistický úrad SR – Výpočtové centrum I Hanulova ul. č.5/c, Bratislava 

 

1/ Vonkajšia jednotka Daikin RZQ140DS7V1B 2 ks

2/ Vnútorná jednotka  Daikin FBQ140C7VEB 4 ks

3/ Vonkajšia jednotka Daikin RZQ140D7V1B 2 ks

4/ Vnútorná jednotka  Daikin FTXL25G2V1B 1 ks

5/ Vonkajšia jednotka Daikin RXL25G2V1B 1 ks

6/ Vnútorná jednotka Uniflair TDAR 1822A 2 ks

7/ Vonkajšia jednotka Uniflair 30CAP1301P3 4 ks  

 

 



3.3 Poskytnutie HOT LINE služby pre evidenciu a nahlasovanie servisných požiadaviek 

3.4 Základná doba pre poskytovanie služieb uvedených v bode 3.1 je od 7:30 do 16:30 hodín 
v pracovné dni. Nástup na servisný zásah v prípade neplánovanej poruchy ktorejkoľvek 
jednotky v garantovanom čase je do 24 hodín od nahlásenia. Pri poruche viacerých 
jednotiek súčasne alebo pri poruche kde by mohlo dôjsť k zlyhaniu celého systému 
chladenia sa technik dodávateľa dostaví najneskôr do 12 hodín od nahlásenia. Pri 
riešení mimoriadnych udalostí sa doba poskytovania spresní podľa dohody 
s oprávnenými osobami. Pri službách uvedených v bode 3.3 je doba poskytovania 24 
hodín denne. 

    

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 

50324200-4 Preventívna údržba 

50710000-5 Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov. 

 

6. Typ zmluvy 
6.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytovaní  

servisných služieb podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka podľa prílohy č.2 tejto 
výzvy, rešpektujúcu dobré mravy a všeobecne uznávané obchodné zvyklosti.  

 

7. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Výpočtové centrum II, Miletičova 3, Bratislava a 
Výpočtové centrum I Hanulova ul. č.5/c, Bratislava.  

 

8. Termín plnenia predmetu zákazky 

Od účinnosti zmluvy do 31. 12. 2015.  

 

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

  
Odporúča sa. 

Termíny prehliadky dohodne záujemca s kontaktnou osobou. 

Kontaktná osoba: Ing. Igor Vida, tel.: 02/50263363, e-mail: igor.vida@statistics.sk 

 

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

 
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude 

vyjadrená v eurách. 

10.2 Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky. 

10.3 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

10.4 Navrhovaná cena musí byť uvedená v zložení: 
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a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

b) sadzba a výška DPH, 

c) navrhovaná zmluvná cena s DPH. 

10.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní v ponuke. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
11.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného 

obstarávateľa. 

11.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

11.3 Splatnosť faktúry bude minimálne 21 dní od jej doručenia. 

11.4 Fakturácia bude vykonávaná pri preventívnych prehliadkach a servisnej profylaxii 
ihneď po vykonaní príslušnej prehliadky a profylaxie na základe protokolu o pravidelnej 
servisnej prehliadke a profylaxii, pri havarijnom servise a opravách na základe 
skutočnosti podľa počtu hodín a po prevzatí prác na základe podpísaného písomného 
dokladu. 

 

12. Podmienky účasti   
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedenú v bode 3 tejto 
výzvy (výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.) 

 

13. Obsah cenovej ponuky  
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno 
a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové číslo, meno 
priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty), 

b) vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, 
ktoré podpíše uchádzač alebo osoba oprávnená konať za uchádzača, 

c) návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 
vyhodnotenie cenových ponúk spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,  

d) vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, 

e) doklad podľa bodu 12 tejto výzvy, 

f) prílohu č. 1 zmluvy uvedenej v prílohe č.2 tejto výzvy: Rozsah činnosti pri polročnej 
profylaxii a preventívnej údržbe. 

 

 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk  

Lehota na predkladanie  cenových ponúk uplynie dňa 23.  01. 2015 do 10.00 h. 

Adresa, na ktorú sa majú  cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 

Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67  



Kontaktná osoba: Igor Vida 

Telefón: 02/50236363 

Fax:  02/50236715 

E-mail: igor.vida@statistics.sk 

 
Ponuky vypracované podľa bodu 14 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo forme pdf a zaslané na 
adresu uvedenú v tomto bode. 

 
15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk  
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách 

s DPH za profylaktické a preventívne servisy.  

15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka bude obsahovať 
najnižšiu celkovú cenu v eurách s DPH za profylaktické a preventívne servisy. 

 
16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk  

Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. V prípade, ak úspešný 
uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení verejného obstarávania, 
odmietne podpísať zmluvu na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí 
druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj druhý uchádzač odmietne podpísať 
zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve tretieho uchádzača k podpisu zmluvy. 

 
 
17. Ďalšie doplňujúce údaje 
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Príloha č. 1 výzvy 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK 

 

 
1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:  

 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 

Názov predmetu zákazky: Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na 
klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných  v priestoroch 
výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave. 

 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

Pol. č. Názov  MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ 

v eurách 
bez DPH 

DPH za 
MJ v 

eurách 

Celková 
cena 

v eurách s 
DPH 

1. 

Cena za jarný 
profylaktický servis na 
jednotkách Daikin a 
Uniflair 

ks 1   

 
 

2. 

Cena za jesenný 
profylaktický servis na 
jednotkách Daikin a 
Uniflair 

ks 1   

 
 

3. 

Cena za letný 
preventívny servis na 
jednotkách Daikin a 
Uniflair 

ks 1   

 
 

4. 

Cena za zimný 
preventívny servis na 
jednotkách Daikin a 
Uniflair 

ks 1   

 
 

Celková cena za predmet zákazky v eurách s DPH 
 

 

 

 

Zodpovedná osoba  

Meno a priezvisko:     

Podpis: ...................................... 

 

 



Príloha č. 2 výzvy 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby predložil návrh zmluvy rešpektujúci 
doleuvedené obligatórne obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom, 
rešpektujúce dobré mravy a všeobecne uznávané obchodné zvyklosti. Návrh zmluvy musí 
byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača 
 

 
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

číslo u dodávateľa:  

číslo u odberateľa:  

      

 

Zmluvné strany  

 
 

Odberateľ:  Štatistický úrad Slovenskej republiky 

     Miletičova 3 
     824 67 Bratislava 26  

štatutárny zástupca: PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., predsedníčka úradu 

 

IČO/DIČ:    00166197 / 2020830218 

 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

č. účtu: SK4681800000007000072444 
 
(ďalej len „odberateľ“) 
 

a 

 
 

Dodávateľ:    doplní uchádzač 

      

štatutárny zástupca:    

      

IČO/IČ DPH:     

 

bankové spojenie:    

 

zapísaný v 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 



 

1. PREDMET PLNENIA - ÚČEL ZMLUVY 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je: 

a) vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných 
zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných  v priestoroch výpočtových 
centier Štatistického úradu SR v Bratislave   v rozsahu komplexnej technickej 
starostlivosti (ďalej len „KTS“), vykonávanej podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy – 
„rozsah činnosti pri polročnej profylaxii a preventívnej údržbe“ (prílohu s detailným 
popisom činností doplní uchádzač), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
servisnej zmluvy, 

b) oprava porúch a havárií na týchto zariadeniach. 

1.2 Miesto plnenia a zoznam zariadení: 

- Štatistický úrad SR – Výpočtové centrum I Hanulova ul. č. 5/c, Bratislava 
1/ Vonkajšia jednotka Daikin RZQ100B9W1B 4 ks

2/ Vnútorná jednotka  Daikin FHQ100BW1B 4 ks

3/ Vnútorná jednotka  Daikin FAQ71BW1B 1 ks

4/ Vnútorná jednotka  Daikin FHQ71BW1B 1 ks

5/ Vonkajšia jednotka Daikin RR71B8W1B 2 ks

6/ Vnútorná jednotka Uniflair TDAV1321A 2 ks

7/ Vonkajšia jednotka Uniflair 30CAP1802P 2 ks  
 

- Štatistický úrad SR – Výpočtové centrum II Miletičova ul. č. 3, Bratislava    

1/ Vonkajšia jednotka Daikin RZQ140DS7V1B 2 ks

2/ Vnútorná jednotka  Daikin FBQ140C7VEB 4 ks

3/ Vonkajšia jednotka Daikin RZQ140D7V1B 2 ks

4/ Vnútorná jednotka  Daikin FTXL25G2V1B 1 ks

5/ Vonkajšia jednotka Daikin RXL25G2V1B 1 ks

6/ Vnútorná jednotka Uniflair TDAR 1822A 2 ks

7/ Vonkajšia jednotka Uniflair 30CAP1301P3 4 ks  

 

1.3 Technická servisná činnosť sa nevzťahuje na opravy: elektrických rozvodov pred 
hlavným rozvádzačom chladiacich jednotiek a osvetlenia. 

 

2.  CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY  

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli podľa zákona č.18/1996Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na cene za polročné preventívne prehliadky a profylaxie v rámci KTS takto: 

 
a) Polročná profylaxia a preventívna prehliadka klimatizačných zariadení Daikin 

a Uniflair: 

 
Cena za jarný profylaktický servis je  ........ (doplní uchádzač) eur bez DPH, a 
............................eur s DPH. 

Cena za jesenný profylaktický servis je  ...... (doplní uchádzač) eur bez DPH, a 
............................eur s DPH. 

Cena za letný preventívny servis je  ......... (doplní uchádzač) eur bez DPH, a 
............................eur s DPH. 



Cena za zimný preventívny servis je  ....... (doplní uchádzač) eur bez DPH, a 
............................eur s DPH. 

 

Celková cena   servisnej profylaxie (jarný a jesenný servis)  a preventívnej prehliadky 
(zimná a letná) v roku 2015 je za všetky zariadenia v miestach plnenia uvedených 
v bode 1.2 tejto zmluvy ...................... (doplní uchádzač)  eur bez DPH, a 
............................ eur s DPH.  

 
 

b) Havarijné opravy 

 
Ceny za havarijný servis a opravy budú fakturované na základe hodinovej sadzby 
takto: 

Pracovné dni od 7.00 hod. do 16.30 hod. .............................. eur/hod bez 
DPH, a ....................eur/hod. s DPH. 

Pracovné dni pred 7.00 hod. a po 16.30 hod. .............................. eur/hod bez 
DPH, a ....................eur/hod. s DPH. 

Sobota, nedeľa a sviatok  .............................. eur/hod bez 
DPH, a ....................eur/hod. s DPH. 

(ceny všade doplní uchádzač) 

 

V cene je zahrnutá nepretržitá prevádzka servisnej linky hotline a náklady spojené 
s diagnostikou poruchy vrátane výjazdu technika a kalkulácie nákladov na odstránenie 
poruchy, ako aj komplexná technická starostlivosť o predmetné zariadenia 7 dní v 
týždni. 

V cene nie sú zahrnuté náhradné diely a spotrebný materiál (chladivo, filtre, 
zvlhčovacie nádoby). 

2.2 V cene servisných úkonov sú zahrnuté aj dezinfekčné a antibakteriálne čistiace 
prostriedky. 

2.3 Dohodnutú cenu za preventívnu prehliadku a profylaxiu podľa bodu 2.1 písm. a) tohto 
článku bude dodávateľ fakturovať odberateľovi ihneď po vykonaní príslušnej prehliadky 
a príslušnej profylaxie na základe protokolu o pravidelnej servisnej prehliadke a 
profylaxii odsúhlaseného odberateľom a odberateľom potvrdenom súpise prevzatých 
prác .  

2.4 Fakturácia havarijného servisu a opráv bude vykonaná na základe skutočnosti podľa 
počtu hodín po prevzatí prác zo strany odberateľa. K faktúre budú priložené 
odberateľom  potvrdené dodacie a montážne listy a súpis prevzatých prác.  

2.5 Faktúry sú splatné do 21 dní odo dňa ich doručenia odberateľovi a musia mať 
predpísané náležitosti podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty a príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. V opačnom prípade ich odberateľ vráti 
dodávateľovi na prepracovanie. Pre tieto prepracované faktúry platí nová lehota 
splatnosti odo dňa ich doručenia odberateľovi.  Faktúry budú predkladané vo dvoch 
vyhotoveniach. 

 

 

 

 



3.  PODMIENKY VYKONÁVANIA KTS A HAVARIJNÝCH OPRÁV 
 

3.1 KTS sa poskytuje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, pričom termín 
vykonania prehliadky podľa bodu 2.1 písm. a) tejto zmluvy dodávateľ  spresní s 
odberateľom najmenej s týždenným predstihom. 

3.2 Odstraňovanie havarijných opráv a KTS sa vykonáva 7 dní v týždni.  

3.3 V prípade nahlásenia potreby havarijnej opravy pri poruche ktorejkoľvek jednotky sa 
k jej vykonaniu dostaví technik dodávateľa do 24 hodín. Pri poruche viacerých 
jednotiek súčasne alebo pri poruche kde by mohlo dôjsť k zlyhaniu celého systému 
chladenia sa technik dodávateľa dostaví najneskôr do 12 hodín od nahlásenia potreby 
havarijnej opravy. Hlásenie porúch bude odberateľ nahlasovať na dispečing 
dodávateľa v pracovných dňoch pondelok - štvrtok, v pracovnej dobe v čase od 730 do 
1630, v piatok od 730 do 1400 na telefónnom čísle ...................(doplní uchádzač), alebo 
na faxovom čísle ...................... (doplní uchádzač), alebo e-mailom: ................... 
(doplní uchádzač); V pracovných dňoch po pracovnej dobe a cez dni pracovného 
pokoja na mobilnom tel. čísle ...............................(doplní uchádzač). 

3.4 Odberateľ zabezpečí  prípravu  pracoviska a zariadenia na vykonanie výkonu  
servisnej činnosti v lehote dohodnutej s technikom dodávateľa. 

 

4. ZMLUVNÉ SANKCIE 

 
4.1  Omeškanie odberateľa s úhradami faktúr za predmet tejto zmluvy môže dodávateľ 

postihnúť úrokom z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý i začatý 
kalendárny deň omeškania. 

4.2  V prípade omeškania termínu vykonávania KTS a havarijných opráv zo strany 
dodávateľa a z dôvodov na jeho strane, má odberateľ právo na fakturáciu zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05% z príslušnej ceny uvedenej v čl. 2 bod 2.1 písm. a) a ceny 
uvedenej v čl. 2 bod 2.1 písm. b) podľa počtu hodín tejto zmluvy, a to za každý i začatý 
kalendárny deň omeškania až do skutočného vykonania príslušných servisných služieb 
a za každú i začatú hodinu omeškania so začiatkom vykonávania havarijných opráv. 

 

 

5. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
5.1  Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky činnosti podľa tejto zmluvy bude vykonávať v súlade 

so slovenskými technickými normami a ďalšími platnými predpismi, ktoré sa na túto 
činnosť vzťahujú ako celok a sú pre túto činnosť obvyklé. Dodávateľ berie na seba plnú 
zodpovednosť voči príslušnej tretej osobe v prípade nevykonania predmetu zmluvy 
v zmysle príslušných právnych predpisov. 

5.2  Odberateľ  nezodpovedá dodávateľovi alebo tretím osobám za žiadne škody 
nezapríčinené odberateľom, ktoré dodávateľovi alebo tretím osobám vzniknú v 
súvislosti s vykonávaním činností podľa tejto zmluvy. 

5.3   Každý servisný zásah a vykonaná oprava musí byť neodkladne zaznamenaná do 
protokolu o vykonaní opravy a do prevádzkového denníka príslušného zariadenia. 

5.4  Dodávateľ sa zaväzuje plne rešpektovať všetky predpisy, pokyny a prevádzkové 
poriadky platné pre pohyb cudzích osôb v objektoch umiestnenia zariadení. 

 

 



6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

6.2 Akékoľvek zmeny k tejto zmluve je možné vykonávať výhradne formou písomných 
číslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

6.3 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ďalších právnych predpisov vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy. 

6.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2015. 

6.5  Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že sa 
druhá zmluvná strana dostane s plnením svojej zmluvnej povinnosti do omeškania 
a túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej dobe. 

6.6  Odstúpenie od zmluvy je oprávnená zmluvná strana povinná písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo nastala skutočnosť zakladajúca jej 
nárok na odstúpenie od zmluvy.  

6.7  Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dva exempláre. 

6.8  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha 1 – rozsah činnosti pri  polročnej 
profylaxii a preventívnej údržbe.  

 

 

 

 

Dátum: ............................ Dátum: ............................ 

 

 

 

 

Za dodávateľa:  Za odberateľa:  

       

.............................................                    PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., predsedníčka 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Rozsah činnosti pri polročnej profylaxii a preventívnej údržbe. 

 



 
Príloha č. 3 výzvy 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) týmto vyhlasuje, že: 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet 

zákazky „Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na 

klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných  v priestoroch 

výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave“, 

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami uvedenými 

v návrhu zmluvy, ktorá tvorí  prílohu č. 2 tejto výzvy, 

 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

 

- predkladá iba jednu cenovú ponuku. 

 

 

v..........................................dňa........................... .................................................. 

 podpis 

 

doplniť podľa potreby 

 

 

 

 


