
1. Vyhlasovate ľ súťaže: 
KAISAR, s.r.o.

Sídlo: Planckova 1, 
851 01 Bratislava-Petržalka, 

Označenie registra:   OR  Okresného súdu Bratislava I, 
Vložka číslo:  14965/B 
IČO:  35721171

2. Kontaktná osoba vyhlasovate ľa súťaže: 
Meno: Ing. Rifat Assad 

Telefón: 0903 252 700
E-mail: rifat@alibabacentrum.sk

4. Opis predmetu obchodnej verejnej sú ťaže

4.1. 
4.1.1. 

od: do:
4.1.2.

4.2.

4.3.

14.5.2010

Záväzný nárh zmluvy pre plnenie predmetu zákazky
Uchádzač musí pri vypracovávaní súťažných ponúk rešpektovať súťažné podklady 
pre vypracovanie súťažnej ponuky.

VYHLÁSENIE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚ ŤAŽE

podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

3. Názov obchodnej verejnej sú ťaže: „Dodanie chladiaceho systému a podlahovej krytiny
pre spolo čnos ť KAISAR, s.r.o.”

Zoznam poskytnutých podkladov k vypracovaniu súťažnej ponuky:

8.6.2010

Obstarávateľ poskytne podklady pre vypracovanie súťažnej ponuky po vzájomnej
dohode v pracovných dňoch v sídle vyhlasovateľa súťaže a to v termíne 

Predmetom obstarania je dodávka stavebných prác a tovarov: 4.3.

4.3.1.

4.3.2.

5. Poskytovanie služieb 

5.1.  

6. Obsah návrhu – ponuky

• doklady na preukázanie splnenia stanovených podmienok účasti uvedených v bode
(6.1) tohto vyhlásenia

Uchádzač v súťažnom návrhu predloží návrh zmluvy na plnenie predmetu zákazky na
zabezpečenie premetu verejnej obchodnej súťaže. Návrh musí byť predložený navrhovateľom v
lehote stanovenej podľa bodu 13. oznámenia o vyhlásení OVS a musí obsahovať: 

Navrhovateľ zabezpečí požadovanú službu komplexne t.j. vrátane prípadných
potrebných vyjadrení a súhlasných stanovísk dotknutých orgánov a organizácii.

Predmetom obstarania je dodávka stavebných prác a tovarov: 

Dodanie chladiaceho systému

Dodanie podlahovej krytiny 

Systém klimatizácie, ktorý umožňuje prepojenie klimatizácie na kartový systém. Na 
chladenie priestorov zariadenia - systém VRV III. Chladivo je R410A . Potreba 
prepojenia vnútorných jednotiek  s vonkajším medeným izolovaným potrubím, ktoré 
sa pomocou tzv. refnet spojok člení na vetvy vedúce k jednotlivým vnútorným 
jednotkám. Každá vnútorná jednotka má svoj ovládač – káblový pevne zabudovaný. 
Bližšie informácie v technickej špecifikácií.

Dodanie podľahovej kritiny -  koberce značky Akzento a Spontiny, nehorľavé – 
protipožiarne, ktoré vyhovujú protipožiarnej ochrane. Plocha o výmere 3487 m2 
vrátane montáže a dodávky. Bližšie informácie v technickej špecifikácií.



•
•

6.1. Súčasťou navrhovateľom predloženého návrhu musí byť:
6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3. čestné vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti údajov uvedených v jeho ponuke.

7. Podmienky ú časti vo verejnej obchodnej sú ťaži

7.1. 

7.2. 

7.3. 

8. Náklady na ponuku

8.1. 

9. Cena za dodávku

9.1. 
9.2. 
9.3. 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý sa písomne prihlásil do súťaže v lehote

stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže.
Ak návrh – ponuku predloží právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nespĺňa
podmienky uvedené v Podmienkach, bude táto ponuka z verejnej obchodnej súťaže
vylúčená.

Navrhovateľom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách
Ak je navrhovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“), navrhovanú

Jazyk, v ktorom uchádzači môžu predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk
alebo český jazyk. V prípade ak nie je vyhotovený v štátnom jazyku, resp. českom
jazyku musí byť úradne preložený.

záväzný návrh  zmluvy na plnenie predmetu zákazky  vrátane celkovej ceny.

Navrhovateľ vypracuje navrhovanú cenovú ponuku.

Všetky výdavky a iné náklady spojené s prípravou a predložením návrhu znáša
navrhovateľ bez akéhokoľvek finančného nároku voči vyhlasovateľovi.

podrobný rozpočet projektu (aj elektronicky vo formáte MS EXCEL)

čestné vyhlásenie, že navrhovateľ nie je v konkurze alebo likvidácii a súhlasí s
podmienkami súťaže.

navrhovateľov výpis z obchodného registra alebo živnostenský list oprávňujúci na
výkon požadovanej činnosti – fotokópia.

9.3. 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
9.4. 

9.5. 

10. Začiatok poskytovania služieb

10.1.

11. Výhradné práva vyhlasovate ľa obchodnej verejnej sú ťaže

11.1. 

11.2. 

12. Označenie obalov ponúk

12.1. 
12.2. 

•
• adresu navrhovateľa (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta

podnikania)

V prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu vyzvať
uchádzača na jeho doplnenie.

Navrhovateľ vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:

V prípade, že navrhovateľ nie je platiteľom DPH, je na to povinný v svojej ponuke –
návrhu upozorniť.

adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1

Ak je navrhovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:

Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vrátane
DPH.

Výsledkom verejnej obchodnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu
zákazky na realizáciu predmetu verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 až 288
Obchodného zákonníka.

V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa
v uvedených súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže.



•

13. Miesto a lehota na predkladanie návrhov

13.1. 

13.2. 14.5.2010 do:
do 12.00 h.

13.3. 

13.4. Návrh nemožno odvolať už po jeho predložení.

14. Podmienky vyhodnocovania verejnej obchodnej sú ťaže

14.1. 

14.2. 

14.3. 

100 
bodov

bodov

14.4. 

15. Oznámenie o výbere najvýhodnejšieho z predložen ých návrhov

Vyhodnocovať sa budú len tie ponuky, ktorých obsah bude spĺňať požadované

náležitosti uvedené v súťažných podkladoch.

8.6.2010Lehota na predkladanie návrhov je od: 

označenie heslom verejnej obchodnej súťaže: Dodanie chladiaceho systému a
podlahovej krytiny pre spoločnosť KAISAR, s.r.o., NEOTVÁRAŤ

Návrhy je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa: Planckova 1, 851 01 Bratislava-
Petržalka, 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk ostáva uložená u
vyhlasovateľa neotvorená s označením dátumu a hodiny prijatia.

Ponuka s najnižšou cenou:

Do súťaže nebude zahrnutý návrh, predložený po uplynutí lehoty určenej v bode 13.2
týchto podmienok.
Vyhlasovateľ pre výber najvýhodnejšej ponuky uplatní ako kritérium hodnotenia cenu
obstarávaného zariadenia. Najúspešnejší uchádzač je ten, ktorý ponúkne najnižšiu
cenu.  Spôsob hodnotenia členmi hodnotiacej komisie je nasledovný:

Ostatné ponuky sa vyhodnotia ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej
ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky vynásobený počtom bodov za ponuku s
najnižšou cenou. 
Vyhlasovateľ  sa  zaväzuje  prijať  najvhodnejší  návrh  do: 8.6.2010 do 17:00 hod.

15.1.  

15.2.

15.3. 

15.4. 

14.5.2010
Ing. Rifat Assad

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa:
Osoba zodpovedná za verejnú obchodnú súťaž:

Každému navrhovateľovi, ktorého návrh bol vyhodnocovaný, bude zaslané

oznámenie o úspešnosti  návrhu do:

Ostatné návrhy navrhovateľov budú zo súťaže vylúčené. Navrhovateľ bude
upovedomený o vylúčení jeho návrhu s uvedením dôvodu vylúčenia.

Prijatie najvhodnejšieho návrhu vyhlasovateľ uskutoční podpisom vybraného návrhu
na uzavretie zmluvy a oznámením o jeho prijatí navrhovateľovi, ktorý ho predložil.

10.6.2010

Platným návrhom je návrh ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. 


