
                    CENTRUM PRE DETI A RODINY ZLATOVCE        

                              Na Dolinách  866 / 27     911 05    TRENČÍN   

________________________________________________________________ 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Centrum pre deti a rodiny Zlatovce 

Adresa:  Na Dolinách 866/27, 911 05 Trenčín 

IČO:  00350061 

Zastúpený:  Mgr. Žaneta Janišová, riaditeľka CDR Zlatovce 

Kontaktná osoba:        Ing. Imrich Repka, hospodár CDR Zlatovce 

Telefón:  0918 643 516 

Elektronická pošta:  ekonom.zlatovce@ded.gov.sk, detskemestecko@stonline.sk,  

   

2. Druh zákazky 

Zákazka na uskutočnenie  služby – „Oprava poistky kotla č.3 v kotolni CDR Zlatovce“  

 

3. Názov zákazky:  „Oprava poistky kotla“ 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Zákazka na opravu kovovej nádoby - zabezpečovacieho zariadenia (vodná poistka) kotla č.3                 

( 9361) v objekte č.4 „Kotolňa“. Jedná sa o kovovú nádobu, ktorá je pri prevádzke kotla naplnená 

vodou a bráni vytlačeniu horúcej pary z vykurovacieho systému. Konštrukčný systém poistky 

kotla je nastavený tak, že hladina vody v kovovej nádobe sa musí kontrolovať pri nulovom 

pretlaku v kotloch. 

Práce budú vykonané do 31. novembra 2019.  

Súčasťou vykonania opravy je  vykonanie tesnostnej skúšky kovovej nádoby. 

 

Typ kotla palivo konštrukčný 

tlak 

médium menovitý 

tepelný 

výkon kotla 

Počet  

poistiek  

kotla ks 

PGP 100 zemný plyn 0,05 MPa para 1040 kW 1 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce, Na Dolinách 866/27,                    

911 05 Trenčín  

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:    Nie 

 

7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 

Hlavný predmet:  50514000-1 Opravy a údržba kovových nádob 

     

8.   Cena a spôsob určenia ceny: 

Cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.    

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 756,00 Eur bez DPH, t.j. 2 107,20 Eur s DPH 

      Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa prílohy č. 1.  

      Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 
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9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

- Cenovú ponuku – cenová ponuka musí obsahovať ponúknutú cenu a identifikačné údaje 

uchádzača, 

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v premete zákazky (napr. výpis z obchodného 

registra alebo obchodnej evidencie,  resp. iný doklad, a to v závislosti od predmetu zákazky). 

 

10. Lehota pre ukončenie dodávky: 

 Predpokladaný termín vykonania práce :  do 31. novembra  2019 podľa bodu 4 

 

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do   2.10.2019  čas: do 14,00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- elektronicky na e-mail: ekonom.zlatovce@ded.gov.sk alebo detskemestecko@stonline.sk   

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena celkom, vrátane DPH.  

Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej 

zákazky.  

Cenová ponuka ktorá bude obsahovať návrh ceny  predmetu zákazky s hodnotou určenou bez DPH 

vyššou ako je určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ 1 756,- EUR  bez DPH), sa považuje 

za inak neprijateľnú cenovú ponuku a nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk. 

 

13. Ďalšie informácie: 

      Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,00 – do 15,00 hod. 

  

 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 vystavená objednávka úspešnému 

uchádzačovi. 

 -  nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného 

obstarávateľa. 

-  neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška 

finančných   prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup  

zrušený. 

 

14.  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez    

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa  27.9.2019                                                                Mgr.Žaneta Janišová  

                                                                                                       riaditeľka CDR Zlatovce 
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Príloha č.1 

Informácia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky –  

návrh ceny návrh na plnenie kritéria 
 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  „Cena celkom za predmet zákazky“. 

 

Vyhodnocovaný bude návrh na plnenie kritéria  - návrh ceny na  predmet zákazky - „Oprava poistky 

kotla“ ako ceny celkom za celý predmet zákazky – súčet cien za predmet zákazky: 
 

Údaje hospodárskeho subjektu – uchádzača  : 

 
Obchodný názov:  

 

Sídlo:  

 

IČO:  

 

DIČ:  

 

Platca DPH: áno/nie* 

Kontaktná osoba:  

 

Telefón:  

 

e-mail:  

 

 

*Oslovený subjekt – hospodársky subjekt  uvedie či je / nie je platcom DPH. 

 

 Hospodársky subjekt vyhlasuje, že   

je / nie je platcom DPH * 

*nehodiace preškrtnite 

                      Návrh na plnenie kritéria – cena celkom za predmet zákazky 

 

popis MJ množstvo 

cena bez 

DPH 

Výška 

DPH 

Cena 

celkom s 

DPH 

Vypustenie systému ÚK    sub 1    
Zhotovenie pevného bodu na 

poistnom zariadení    

sub 1 

   

T konzola 60 cm    ks 4    

Objímka priem.133  ks 4    

Demontáž poistného zariadenia – 

oceľovej nádoby 

( oceľová nádoba 50x50x50 cm  )    

ks 1 

   

Výroba novej časti poistného 

zariadenia  ( oceľová nádoba 

50x50x50 cm )    

ks 1 

   

Spätná montáž a navarenie novej 

časti poistného zariadenia    

ks 1 

   

Náter oceľového potrubia a 

nádrže    

ks 1 

   

Použitie lešenia    ks 1    

Napustenie , odvzdušnenie 

systému , tesnostná skúška    

ks 1 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ............................ dňa, .............................................. 
 

Za uchádzača: 

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

 

 

popis MJ množstvo cena bez 

DPH 

Výška 

DPH 

Cena 

celkom s 

DPH 

Ostatné armatúry a drobný 

montážny a tesniaci materiál    

ks 1 

   

Dopravné náklady    ks 1    

 

SPOLU:      


