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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

  
1. Identifikácia obstarávateľa: 

 Názov:                         Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37,                                 

Prievidza  

 IČO:                             50895222  

 Sídlo:                           Malonecpalská ulica 206/37 971 01 Prievidza  

 V zastúpení:                 RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy 

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                      046/5179601 

      E- mail  :                      iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre veci technické: Tomáš Rendek, údržbár a kurič 

      Telefón :                       0902 592609 

                                

  

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola s materskou školou 

Malonecpalská ulica 206/37, 971 01 Prievidza“ .            

      2.2 Miesto dodania: Plynová kotolňa základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 

206/37, 971 01 Prievidza. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45331110-0, 45333100-1, 

            45315000-8, 45442100-8 

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 26 797,00 € bez DPH 

                                

 3.  Opis predmetu zákazky :    
 3.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne – výmena kotlov a prislúchajúcich 

častí a nový ohrev vody v plynovej kotolni v objekte Základná škola s materskou školou , 

Malonecpalská 206/37, Prievidza podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá je 

spolu s výkazom výmer prílohou tejto požiadavky. V cenovej ponuke nebudú ocenené nové 

kotly s príslušenstvom, ktoré sú už dodané. Zoznam kotlov a príslušenstva je v prílohe tejto 

požiadavky. 

 

Minimálna doba trvania záruky - 24 mesiacov odo dňa uvedenia zariadení do 

prevádzky. 

  

Predmetom zákazky je tiež: zabezpečenie potrebnej inžinierskej činnosti k zákazke t.j. 

dokumentácia skutkového stavu (projekt plyn, MaR, elektro) a jej schválenie technickou 

inšpekciou SR, ak je potrebné aj schválenie iných orgánov a organizácii (napr. životné 
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prostredie) a zabezpečenie odborných prehliadok – tlak, plyn v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 

508/2009 Z.z. .    

Ak je v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer uvedený konkrétny výrobca alebo 

značka, uchádzač môže oceniť ekvivalent. Pokiaľ uchádzač ocení ekvivalent uvedie v 

oceňovanom výkaze výmer a v návrhu zmluvy o dielo názov navrhovaného výrobku. 

 

Práce na rekonštrukcii plynovej kotolne budú vykonávané za prevádzky materskej 

školy a v septembri aj základnej školy, preto je nevyhnutné postup prác zosúladiť 

s potrebami materskej školy a základnej školy a postup dohodnúť s p. riaditeľkou.  

 

 3.2 Dodanie predmetu zákazky :         

         Termín dodania:  do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr do 15.9.2019.  

 

 3.3 Záujemca vykoná fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom  riadneho 

oboznámenia sa so skutkovým stavom miesta vykonania diela, tak aby bolo z jeho strany 

možné predložiť presne definovanú ponuku. 

       Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa: Tomáš Rendek,  č. tel. 

0902 592 609 .  

 

4.   Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z  prostriedkov verejného obstarávateľa.  

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

     5.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej po kompletnej 

rekonštrukcii kotolne, vrátane potrebných odborných prehliadok a schválení, po prevzatí 

a odovzdaní diela.  

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto požiadavky). 

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia ( podľa bodu 3.1 tejto 

požiadavky).   

6.3  Ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto požiadavky. 

6.4  Návrh zmluvy o dielo, podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača.  

6.5  Platné oprávnenie na montáž VTZ – tlak, plyn v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.- kópia. 

6.6  Platné osvedčenie pracovníka na riadenie činnosti podľa §18 vyhlášky 508/2009 – kópia. 

6.7  Platné osvedčenie pracovníka na uvedenie kotlov do prevádzky a vykonávanie garančného   

servisu – kópia. 
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6.8 Čestné vyhlásenie, že uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

6.9 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo 

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení 

kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.)             

 

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 1.8.2019 do 12,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

           Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01  Prievidza. 

7.3 Ponuky musia byť predložené v listinnej podobe, doručené v uzatvorených obálkach 

a označené : „Rekonštrukcia plynovej kotolne – ZŠ s MŠ Malonecpalská ul.“ - neotvárať.  

  

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH , resp. cena celkom u neplatcu DPH  za celý predmet obstarávania.  

           Navrhnutá cena za dielo zahŕňa všetky náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu 

predmetu zákazky. 

            

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk       

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú         

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

    

 

 

 

V Prievidzi, 12.7.2019 

   

 

 

 

RNDr. Ľubomíra Holíková 

                                                                                     riaditeľka školy 

 

 


