
 DETSKÝ  DOMOV,  Chalupkova  č. 2, 976 46 Valaská 

 
 

 
 

Výzva na predkladanie  ponúk 

 
(zadávanie zákazky   podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 

Verejný obstarávateľ :       Detský domov Valaská 

Štatutárny zástupca :          MUDr. Gabriela Pôbišová – riaditeľka DeD 

Adresa :                              Detský domov, Chalupkova 2, 976 46 Valaská  

IČO :                                  00610 461 

DIČ:                                   2021155796 

Bankové spojenie :            Štátna pokladnica 

IBAN :                               SK43 8180 0000 0070 0042 3347 

Telefónny kontakt :            048/2433012  fax  048/6176953  

Email :                                havasova.janka@gmail.com  

 

 
 

2. Druh  zákazky:  
 

Zákazka na zabezpečenie služieb obsluhy plynového zariadenia obstarávaná  postupom zákazky 

s nízkou hodnotou,  bežne dostupnou na trhu, podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. 

 

3. Názov zákazky: 

 

„  Zabezpečenie služieb obsluhy plynového zariadenia v Detskom domove vo Valaskej „ 
    

    
    

4. Predmet zákazky:  

Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb obsluhy plynového zariadenia  v Detskom 

domove vo  Valaskej, Chalupkova č.2. 

 

 

5. Spoločný slovník obstarávania /CPV /:  

Hlavný predmet zákazky 

50721000-5  Prevádzka vykurovacích zariadení 

 



 

6. Opis predmetu zákazky: 

 

Obsluhu plynových kotlov a zariadení priamo súvisiacich s prevádzkou kotolne 

vykonávanej na základe §12 A §23 Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie 

bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach a §17 vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z a podľa 

miestneho prevádzkového poriadku.  

Vedenie príslušnej dokumentácie o vykonanej kontrole plynového zariadenia. 

Zabezpečenie nepretržitej havarijnej pohotovosti. 

 

 

Zariadenia na výrobu tepla a teplej vody: 

 

- 2ks plynový stacionárny kotol WOLF NG 31 E-70 o menovitom výkone 70 kW 

 

- 2 ks ohrievač Regulus teplej úžitkovej vody  s objemom 500 l 

- 2ks expanzné nádoby Flamco  s objemom 35 l na TUV 

- 1 ks expanzná nádoba ČKD Dukla  s objemom 280 l  na UK 

- rozvodné potrubia vody a kúrenia 

- hlavný uzáver NTL rozvodu umiestnený v skrini na budove 

- riadiaci systém WOLF 
 

 

7. Miesto plnenia zákazky:  Detský domov , Chalupkova 2, 976 46 Valaská 

 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) : 2.492,- EUR/ 12 mesiacov 

 

9.Doba plnenia predmetu zákazky:   od júna  2018 –  do mája 2019 alebo do vyčerpania 

finančného limitu 2.990,- EUR s DPH 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v 

ktorých sa uvádzajú: 

- predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu,  

- verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Predmet zákazky 

bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, 

-    úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí 

vykonaných prác na základe faktúr (ktoré spĺňajú náležitosti uvedené v Zákone  

-    č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov) vystavenej dodávateľom.  

 

 

 

 

 



11. Podmienky účasti záujemcov: 

-     uchádzač je oprávnený poskytovať predmet zákazky – predložením kópie dokladu o 

oprávnení podnikať. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi pred 

podpisom zmluvy originály dokladov k nahliadnutiu, 

-    identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa stavebných prác a služieb (názov alebo 

obchodné meno uchádzača, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, meno 

a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty) 

-    ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, alebo v jeho mene,  

-    cenová ponuka musí obsahovať vyplnený  list prílohy č. 1  

-    výsledkom  bude zmluva o dielo,  

- termín realizácie predmetu zákazky je  jún 2018  -  máj 2019 

 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk : 

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  23.05.2018  do 08.00 hod. 

 

Cenovú ponuku je potrebné zaslať e-mailom na adresu  havasova.janka@ gmail.com , alebo 

doručiť poštou na adresu :  DETSKÝ  DOMOV VALASKÁ,  Chalupkova  č.2, 976 46 Valaská 

alebo osobne –  riaditeľke DeD Valaská MUDr. Pôbišovej , alebo Ing. Havašovej – vedúcej 

ekonomicko-prevádzkového úseku .  

12.1 Na cenovej ponuke bude uvedené obchodné meno predkladateľa a nápis „Cenová ponuka.“ 

12.2 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr : do 23.05.2018 do 08:00 hod. 

12.3 Cenová ponuka, ktorá nesplní podmienky uvedené v bode 6 bude  sa  považovať za 

bezpredmetnú. 

 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: 

najnižšia cena celkom vrátane DPH, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť na základe § 44 ods. 

3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nie je platcom DPH, 

upozorní verejného obstarávateľa na uvedenú skutočnosť vo svojej ponuke. 

14. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

Nevyhradená. 

15. Ďalšie informácie 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku  miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami 

overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie 

ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác.  



Obhliadku priestorov realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania ponuky si dohodnite 

na tel.č. 048/ 2433012, kontaktná osoba Ing.Janka Havašová. 

16. Vyhradenie práva 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená zmluva s úspešným 

uchádzačom, 

- všetky náklady a výdavky spojené s prípravou s predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania 

zákazky 

- nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú spĺňať požiadavky verejného 

obstarávateľa 

- platba za vykonané práce bude realizovaná bezhotovostným platobným prevodom do 14 

dní od vystavenia faktúry, po prevzatí riadne vykonaných prác. 

- s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo, neúspešných uchádzačov 

verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

Vypracoval: Ing. Havašová Janka 

Valaská 15.05.2018 

 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

Ing. Havašová Janka  v.r. 

 

............................................................................... 

vedúca ekonomicko – prevádzkového  úseku 

 

 

 

 

 

 

Schválil:   

MUDr.Pôbišová Gabriela v.r. 

 

.................................................................................. 

riaditeľka detského domova 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č.1  Cenový návrh 
 
Predmet zákazky: Obsluha, zabezpečenie prevádzky  plynových zariadení  
 
Verejný obstarávateľ:  Detský domov Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská 
Uchádzač (názov a sídlo): 
  
IČO:  
 
Platiteľ DPH:    ÁNO   -   NIE   (správne sa zakrúžkuje) 
 
 
Návrh ceny za celý predmet zákazky podľa podmienok Výzvy: 

Názov položky 
 

MJ 
Cena v Eur 
bez DPH za 

 1 MJ 

Predpokladaný 
počet MJ za 12 

mesiacov 

Celková cena 
v Eur bez DPH za 

počet MJ 

Obsluha plynových kotlov a zariadení 
priamo súvisiacich s prevádzkou 
kotolní vrátane všetkých nákladov 
predmetu zákazky  

mesačný 
paušál 

 12  

Celková hodnota predmetu zákazky 

v Eur bez DPH  
 

Výška DPH v %:   

Celková hodnota predmetu zákazky 

v Eur s DPH  
 

 
 
 
 

 ............................................................. 
      Podpis oprávnenej osoby uchádzača 

 

 



 
 
 

Dňa ............................................. 


