
Výzva na predkladanie ponúk 

 
 
v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  

niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov v súlade s  § 9 ods.9  

 
Číslo: 36/2015/Ka 

 

Názov : Výmena plynových kotlov ÚK    

                               

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie :Mesto Rožňava  

IČO : 00328758 

Sídlo organizácie : Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Internetová adresa: www.roznava.sk 

Kontaktné osoby:   

Vo veciach verejného obstarávania:  Mária Kardošová 

Telefón : 058/7773256,0918792 949 

Email: maria.kardosova@roznava.sk  

  

2.   Typ zmluvy:  
      Zmluva o dielo  

3. Opis predmetu zákazky: 

      Objekt priestorov Materskej školy Krátka č. 28 je zásobovaný teplom  z vlastnej 

plynovej kotolne , v ktorej sú osadené 3 ks závesné plynové kotle typu BERETA 24 

R.A.I. o menovitom výkone 3 x  24 kW, súčtový výkon 72 kW, ktoré sú odvetrané 

spoločným združeným dymovodom ø 250 do spoločného, montovaného 

a izolovaného komína ø250/350 o výške 7 m. Systém ústredného kúrenia je 

teplovodný s núteným obehom.  Uvedené typy kotlov sú technicky aj morálne 

zastarané. Z toho dôvodu dochádza k častým poruchám, ich sústavná oprava je 

nerentabilná.  Pri výmene kotlov sa výkon zdroja nemení, nahrádzajú sa staré 

opotrebované kotly novými závesnými kondenzačnými kotlami. Vyvložkovanie 

komína sa bude realizovať súbežne s montážou kotlov, ktoré  zabezpečí  verejný 

obstarávateľ. 

 

 Rozsah požadovaných prác: 

 Vypustenie systému ÚK, 

 Demontáž 3 ks kotol BERETA 24 R.A.I, 

 Dodávka a montáž 3 ks nových plynových kotlov  Protherm závesný 

kondenzačný  bez ohrevu teplej úžitkovej vody s príslušenstvom alebo 

ekvivalent, ktoré musia dosahovať minimálne také technické parametre, ako 

kotle navrhnuté, 

 Dodávka a montáž 1 ks  programovateľný priestorový termostat umožňujúci 

nastaviť jeden týždenný program,  

 Demontáž starého obehového čerpadla a montáž nového  čerpadla 32/60, 

 Vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných 

právnych predpisov a STN, 

 Dopojenie plynových  kotlov na rozvod zemného plynu, 

 Dopojenie kotlov, výstup spiatočka ÚK, 

 Napustenie a odvzdušnenie systému, 

    Zapojenie elektroinštalácie a uvedenie  plynových kotlov  ÚK do prevádzky, 

    Nastavenie spaľovacích pomerov, 

    Odskúšanie regulačných a zabezpečovacích prvkov, 

 Odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie k stavbe a sprievodnej 

technickej dokumentácie t. j. atestov a certifikátov jednotlivých použitých 

a zabudovaných materiálov, osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných 
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materiálov,  návody na obsluhu zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, 

revíznych správ, prevádzkových poriadkov, záručných listov atď.. 

 Zabezpečenie záručného servisu do 5 rokov  od uvedenia do prevádzky a na 

tovar na 2 roky. V prípade vzniknutej poruchy na zariadení, vykonanie 

záručného  servisu, odstránenie poruchy najneskôr do  24 hodín, od  nahlásenia  

poruchy.  

  

4.   Záujemcovia   majú  možnosť  vykonať  obhliadku miesta realizácie predmetu 

zákazky,     

      aby si sami overili potrebný rozsah činnosti a získali potrebné  informácie 

nevyhnutné   

      na prípravu a spracovanie  ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná 

a zohľadňovala  

      celý objem  potrebných  činností  na  realizáciu  predmetu zákazky. Výdavky  

spojené   

      s obhliadkou  idú na ťarchu záujemcu. 

      Záväznú    účasť    na     obhliadke   je    potrebné    potvrdiť   mailom    na    adrese   

      verejneobstaravanie@roznava.sk ,  alebo  na  tel. č.: 0918792949   do   28.07.2015.     

      Obhliadka    miesta   realizácie    sa    uskutoční   dňa   30.07.2015   o  9.30 hod. na    

      predmetnom zariadení. 

       

      Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 

      Spoločný  slovník  obstarávania ( CPV ) :  44621220-7 – Kotly  ústredného  kúrenia;    

      45331110-0  Inštalovanie  kotlov   

              

5.  Lehota  na  dodanie alebo uskutočnenie   predmetu  zákazky:  

     Najneskôr do 15.09.2015.    

      

6.  Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

a) do  04.08.2015  do 11.00 hod. 

b) doručenie poštou na  adresu : Mestský  úrad,  Šafárikova  ul. č. 29, 048 01  Rožňava,   

     alebo osobne na tej istej adrese. Obálku označte : „Výmena plynových kotlov“.   

     Neotvárať!  

c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 

 

7.  Podmienky financovania:  

      Na predmet  zákazky   sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky bude financovaný   

z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr bude realizovaná 

bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov formou splátok podľa 

dohody s úspešným uchádzačom.   

    

      

8.  Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 

     Cena celkom s DPH      

 

9.  Podmienky účasti uchádzačov: 

 Uchádzač predloží: 

 a) doklad  podľa § 26 ods.  1  písm. f) - výpis   z   obchodného  registra,  resp.  

výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením     

Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust.   § 133  zák.  NR  SR  č. 25/2006  

Z.z.  ( potvrdenie  o  zapísaní   do   zoznamu   podnikateľov - fotokópia). 

    Predpokladaná hodnota zákazky : 4 100, 0000 EUR bez DPH 

 

10.  Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 

      V  tejto   Výzve   sú   uvedené  všetky  podklady  na  predloženie   cenovej  ponuky.     

      Ďalšie  súťažné   podklady  sa  preto  neposkytujú. 
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11. Obsah cenovej  ponuky: 

 Identifikácia uchádzača 

 Doklady  preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 

 návrh na plnenie kritéria /Príloha č.1/ 

 kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail 

Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto výzve, 

musia byť zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať 

kompletný zoznam všetkých predkladaných dokladov, podpísaný štatutárom a v 

súlade  s touto Výzvou. 

 

12. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke 

     Navrhovaná zmluvná cena  musí  byť  stanovená  podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996    

     Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná  zmluvná cena  

     bude  vyjadrená v eurách.  

           Ak  je  uchádzač platcom  dane   z  pridanej  hodnoty  (ďalej len „DPH“), navrhovanú        

           zmluvnú  cenu  uvedie  v  zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

 sadzba  DPH a výška  DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

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

 

     Na skutočnosť, že nie je platcom DPH  upozorní. 

 

13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  30.09.2015 

 

14.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   

       Verejný  obstarávateľ   si    vyhradzuje   právo   neprijať   ani   jednu z predložených  

       ponúk, ak cenová  ponuka  nebude  vyhovovať   finančným  možnostiam   verejného   

       obstarávateľa. Komunikácia medzi  verejným  obstarávateľom   a  uchádzačmi  bude 

       zabezpečované   písomne t.j.  e-mailom.  Verejný obstarávateľ  určil na komunikáciu  

       e - mailovú  adresu  verejneobstaravanie@roznava.sk . Cez  uvedenú  adresu   bude   

       prebiehať všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi 

       ( žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).    

       Verejný    obstarávateľ  aj   uchádzač   odošle   na   e-mailovú   adresu    protistrany   

       potvrdenie  o  doručení  každej  e-mailovej   korešpondencie  ( správy ).  Potvrdenie   

       prostredníctvom e-mailu  o  doručení  bude  považované  za  preukázanie doručenia.       

 

 

 
V Rožňave 24.07.2015 
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Príloha č. 1 

 

Cenová ponuka  
 

 

 
Názov zákazky :  Výmena plynových kotlov ÚK 

 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. 
 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača : ................................................................................................................. 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : ............................................................................................................. 
 
 
Tel. číslo: ...................................................... 
 
 
IČO : ............................................................ 
 
 
e-mail: ......................................................................................................... 
 
 
 
Dátum : ......................................................... 
 
           
 
 
 
 
 
              
 

              ........................................................................ 
              pečiatka,  meno a podpis uchádzača 
 
 
 
*)Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

Názov predmetu zákazky Cena 
bez DPH 

v EUR 

DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH v EUR 

Platca DPH 
áno/nie 

 
Výmena plynových kotlov ÚK 

    


