
Číslo zákazky: 683/2018 
 

VÝZVA 
NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  
Analýza systémov vnútornej klimatizačnej jednotky dátovo orientovanej vysokovýkonnej výpočtovej 

architektúry 

CPV KÓD:  
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 
 

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 39 900,00EUR 
 
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

Názov organizácie a kontaktné miesta: Žilinská univerzita v Žiline 
 Univerzitný vedecký park  
Sídlo organizácie: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
IČO: 00397563 
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 

Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov ako 
verejná vysoká škola 

Kontaktné miesto: Žilinská univerzita v Žiline 
 Univerzitný vedecký park 
Kontaktná osoba:  

Meno: PhDr. Tatiana Kudelová 
Telefón: + 421 908 540 817 
e-mail: tatiana.kudelova@uniza.sk 

 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  

 

Špecializovaná služba analýzy systémov vnútornej klimatizačnej jednotky dátovo orientovanej 
vysokovýkonnej výpočtovej architektúry. Súčasťou špecializovanej služby je identifikácia problémov a návrh 
systémového riešenia pre chladenie, zvlhčovanie a reguláciu vnútorného prostredia dátového centra so 
špeciálnym zameraním sa na odstránenie problémov s meniacimi sa parametrami vnútorného prostredia 
v priebehu prevádzky systémov 
 
Úlohou zhotoviteľa je: 

- analýza záznamov s parametrami prostredia získanými počas prevádzky systému, 
- identifikácia problémov a príčin zmien vnútorných podmienok počas prevádzky systému 

s ohľadom na existujúci systém chladenia a jeho parametre, 
- návrh riešenia vnútorného systému chladenia so zameraním sa na chladenie, zvlhčovanie a reguláciu, 
- návrh konštrukčného riešenia hladenia (rozvody, chladenie UPS, chladenie sektorov) 

 
Súčasťou výsledného riešenia je tlačená forma technickej dokumentácie v jednom vyhotovení a elektronická 
forma (1x CD/DVD). 
 

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČA: 
 

- preukázanie odborných kapacít pre predmet zákazky a/alebo realizácia zákaziek v oblasti analýzy 

systémov vnútornej klimatizačnej jednotky dátovo orientovanej vysokovýkonnej výpočtovej 

architektúry 

 

INÉ: 

Dodávka predmetnej služby musí byť zrealizovaná najneskôr do 60dní od doručenia písomnej objednávky 

dodávateľovi. Splatnosť faktúry je 30dní.  

 
KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY: 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v Opise predmetu 
zákazky, zákazku nie je možné deliť na časti. Uchádzač musí v rámci predloženia ponuky doložiť dokumenty 
preukazujúce splnenie podmienok technickej spôsobilosti. 
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OBHLIADKA MIESTA PLNENIA : 
 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia tak, aby si sami overili a získali všetky potrebné 
informácie, ktoré budú potrebovať pre prípravu cenovej ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na 
ťarchu záujemcov. 
 
Kontaktná osoba pre účely obhliadky:  
Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., mobil: + 421 917 808 158,  mail: michal.zabovsky@uniza.sk 
 
POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY: 
Uchádzač predloží svoju ponuku na samostatnom liste a to vyplnením nasledovnej tabuľky: 
  

Názov zákazky 
Cena celkom  

bez DPH 
Cena celkom vrátane 

DPH 

Analýza systémov vnútornej klimatizačnej jednotky dátovo 

orientovanej vysokovýkonnej výpočtovej architektúry 

 

  

 
Ceny v ponuke musia byť uvedené v mene euro zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 
 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH uchádzač vo svojej ponuke upozorní. 
 
 
FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA: 
„Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline“  

 
OZNAČENIE PONUKY:  
V prípade osobného doručenia obálku ponuky označte textom „PONUKA č. x - Neotvárať“.  

 
PREDLOŽENIE PONUKY – LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK: 
Lehota na predloženie ponuky: 07.09.2018 do 12:00 hod.  
Ponuky doručené po uvedenej lehote nebudú akceptované. 
 
 

Žiadame predložiť ponuku elektronicky na adresu:   tatiana.kudelova@uniza.sk 
Ponuky zasielajte v slovenskom jazyku.  

 
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. 
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a 
uchováva ich v zmysle aktuálne platného zákona o VO a vnútorných predpisov ŽU. Uchádzač musí strpieť 
výkon kontroly. 
 
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
Celková cena predmetu zákazky v € bez DPH na dve desatinné miesta, vrátane všetkých vedľajších 
súvisiacich výdavkov s predmetom zákazky. 
V prípade rovnosti predložených cien v ponukách uchádzačov rozhoduje dátum a čas doručenia ponúk. 
 
SPÔSOB VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA KRITÉRIÍ: 
Hodnotí sa celý predmet obstarávania – cena celkom v € bez DPH na dve desatinné miesta. 
 
Poradové číslo 1 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou celkom v € bez DPH a pri 
ostatných ponukách sa určí poradové číslo v závislosti od výšky celkovej ceny od najnižšej (najnižšie poradové 
číslo) po najvyššiu (najvyššie poradové číslo). 
 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou celkom, t.j. s najnižším poradovaným číslom 
1.  
 

mailto:tatiana.kudelova@uniza.sk
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK: 
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom 
bude zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela. 
 
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 
Verejný obstarávateľ zašle objednávku uchádzačovi, ktorého ponuka bola úspešná. 
 

 
Dátum vyhotovenia: 24.8.2018  

 
Zákazku realizuje: 
Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., riaditeľ UVP UNIZA 
 
 
 


