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1. Technická časť cenovej ponuky

1.1. úvod 

Na základe dopytu predkladáme cenovú ponuku na dodávku a realizáciu časti 
MaR+ASRTP a PRS : pre akciu VDJ a ČS Skalica Zlatnícka dolina „Sanácia". 

1.2. Predmet ponuky 

• Vypracovanie realizačného projektu a PSV rozvádzačov DJ01-RH01(VDJ)
a RMDT(ČS) s riadiacimi systémami, vysielaním na CTD BVS

• Vypracovanie SW: pre objekt VDJ aj ČS, naprogramovanie RS na objekte a
vizualizáciu v CTD, oživenie a otestovanie.

• Dodávka a montáž pre objekt VDJ: rozvádzača DJ01-RH01 s riadiacim systémom,
modemom, bez elektromera, káblov (meranie: plavák-2ks, vodomer-2ks, snímač
teploty-2ks, snímač vlhkosti-1 ks, snímač hladiny-1 ks, snímač chlóru-1 ks, snímač
zaplavenia-1ks, ovládanie: vetrania a ohrievania, dávkovacie čerpadlo-1ks),
trubiek, prístrojov MaR (snímač hladiny, snímač zaplavenia, snímač vlhkosti
a teploty, plaváky-2ks), montážneho materiálu

• Dodávka a montáž pre objekt ČS: rozvádzača RMDT s riadiacim systémom,
modemom, káblov (ovládanie: čerpadlo-2ks, meranie: vodomer-1ks, snímač
zavodnenia čerpadla-1 ks, snímač tlaku-2ks), trubiek, prístrojov MaR (snímač
tlaku-2ks, snímač zavodnenia), montážneho materiálu

• Montážne práce, doprava, PM, revízia, odskúšanie v súčinnosti s objednávateľom

• Dodanie dokladov: revízia, VoZ

• Odovzdaná bu.de nasledovná dokum.: PSV rozvádzača, dokladová časť (5 paré)

1.3. Predmetom ponuky nie sú najmä dodávka a montáž 

• Iné činnosti, dodávky a práce ako sú popísané v predmete ponuky
• Technologických zariadení (čerpadiel, napájacích a ovládacích skriniek čerpadiel s

FM vrátane ich napájacích káblov a parametrizácie FM, ATS, tlakový spínač ATS,
dávkovacích čerpadiel, snímačov chlóru, vodomerov s vysielačmi impulzov,
odvlhčovač, VZT, vykurovacích panelov, svietidiel, zásuviek a pod.), návarkov a
odberov

• Stavebné práce, sekanie a búranie, podstavce pre rozvádzače, prierazy a
upchávky, výkopy a zásypy, protipožiarne upchávky a prepážky

• Elektrostavebná časť (Elektroinštalácia a bleskozvod) vrátane dodávky
rozvádzača RF01 a káblov z DJ01-RH01 (osvetlenie, zásuvky, ohrev, VZT),
bleskozvod a uzemnenie, pospojovanie, elektroprípojka vrátane elektromera,
multimeter, EZS a BPS, demontáž existujúcich elektrozariadení a elektrorozvodov,
odvoz a likvidácia demontovaného materiálu
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Geodetické zameranie, protokol o určení vonkajších vplyvov, vybavovanie 
povolení potrebných pre realizáciu 

1.4. Požiadavky pripravenosti pre montáž 

• Pripravená stavba a technológia, návarky a odbery, výkopy, prierazy, podstavce,
elektrostavebná časť, osvetlenie, pospojovanie, elektroprípojka, uzemnenie,
protokol o určení vonkajších vplyvov
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2. Obchodná časť cenovej ponuky

2.1. Cena predmetu diela je: 

ČS MaR a ASRTP 
VOJ MaR a ASRTP : 

Cena celkom 

31 787,04 EUR bez DPH 
37 013,38 EUR bez DPH 

68 800,42 EUR bez DPH 

Cena platí len v prípade objednania celého ponúkaného rozsahu, nie samostatne. 

2.2. Cenová klauzula 

K fakturovanej cene bude účtovaná DPH podľa platných predpisov v čase fakturácie. 

2.3. Platobné podmienky 

Platba 100% po dodaní predmetu ponuky, na základe faktúry so splatnosťou 14 dní. Je 
možná aj čiastková fakturácia po objektoch, po súboroch alebo po mesiacoch. 

2.4. Dodacia lehota 

Dodacia lehota je do 12 mesiacov od objednania, dodania podkladov pre projekciu a 
vykonania súčinnosti. 

V dôsledku pandém1.� Covid-19 a súvisiaceho významného narušenia dodávateľských 
reťazcov, osobitne v bblasti elektronických komponentov, ovplyvňujúceho globálnu 
ekonomiku, môže nastať omeškanie dodávok a služieb poskytovaných spoločnosťou 
Siemens, resp. jej subdodávateľmi. Okrem iných faktorov, plnenie Siemens je podmienené 
neprerušenými a včasnými dodávkami zo strany subdodávateľov. Siemens si preto 
vyhradzuje právo poskytnúť plnenie služieb a tovarov po častiach a taktiež právo korekcie 
uvedeného termínu dodania. 

2.5. Platnosť ponuky 

Platnosť cenovej ponuky je 60 dní. Spoločnosť Siemens si vyhradzuje právo úpravy 
ponukovanej ceny zohľadňujúc prípadné navýšenie cien prepravných nákladov resp. 
navýšenie cien vstupných surovín ( oceľ, nikel, meď, ďalšie kovy), ktoré nastalo v časovom 

období medzi poskytnutím ponuky a objednaním dotknutého materiálu zo strany Siemens 
(resp. spoločnosti zo skupiny Siemens (Siemens affiliate) alebo subdodávateľov Siemens 
s.r.o.) pre výrobu resp. inštaláciu v zmysle tejto cenovej ponuky.
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2.6. Záruka na predmet diela 

Záruka na predmet diela v zmysle ponuky je 24 mesiacov od dodávky a platí na dodaný 
materiál a práce. Záruka neplatí na existujúce káble a prístroje. 

2. 7. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ nebude dohodnuté inak platia Všeobecné dodacie podmienky 
Siemens, s.r.o. 

2.8. Prílohy 

Príloha č.1 Všeobecné dodacie podmienky Siemens s.r.o 

Bratislava, 10.10.2022 
Siemens, s. r. o. 

Ing. J zef Magic 
Prokurist Siemens s.r.o. 

Ing. Peter Ožvold 
Prokurista Siemens s.r.o. 
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Príloha č. 2 - Zoznam priamych subdodávateľov/ Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácií predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej 

osoby vo forme subdodávok 

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou zhotoviteľ plánuje uzavrieť/uzavrel 

písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky. 

Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy: 

sa budú .12..odi_efať nasledovoí sub_dodávatelia: 

Meno a priezvisko / 
Adresa pobytu alebo 

P.č. Obchodné meno 
sídlo 

alebo názov 

1 ELCONDER, s.r.o. 

2 RITT AL s.r.o. 

3 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 

4 RENEL s. r. o. 

5 Ing. Mikuláš Agárdy • DIMENSIO 

6 Saltek Slovakia s. r. o. 

7 Nowire s.r.o. 

8 František Židek st. 

9 František Židek ml. 

10 RT - Elektro s.r.o. 

V Bratislave, dňa 7.11.2022 

Identifikačné číslo Podiel plnenia 
Predmet subdodávky 

(v%) 

30 840 414 Výroba rozvádzačov 7 

35 773 634 
Dodávka skríň pre 

4 
rozvádzače 

50 111 990 
Dodávka montážneho 

1 
materiálu a káblov 

45 619 581 Elektrorevízie 0,5 

44 809 131 Dodávka prístrojov 2 

31 349 307 Dodávka prístrojov 2 

35 975 750 Dodávka prístrojov 1 

43317243 Montáž 2 

40135730 Montáž 3 

51 663 015 Montáž 1 
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