
Výzva na predloženie ponuky 

na realizáciu služby – Návrh riešenia ohrevu teplej vody prostredníctvom elektrických kotlov ako 

terciárneho zdroja ohrevu vody v dvoch objektoch TTIP-Trnava Industrial Park  

(vrátane dodania a montáže). 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 7/2015   

 (ďalej len „ zákon”) 

 

 

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa: 

      Názov: Mesto  Trnava, Mestský  úrad v Trnave  

      IČO: 00 313 114      

      Kontaktná osoba:  Ing. Viera Vančová, PhD.  – vedúca Odboru priemyselného   

                                                                               parku a inovačných procesov 

       Mgr. Miroslav Lojda – Odbor priemyselného parku a inovačných procesov 

       Obec (mesto): Trnava 

       PSČ: 917 71 

       Ulica: Trhová 

       Číslo: 3 

       Telefón: 033/32 40 500 

       Fax: 033/32 36 400 

       Elektronická pošta: miroslav.lojda@trnava.sk 

       Internetová adresa : www.trnava.sk  

 

2.    Názov zákazky (práce):  

        Návrh riešenia ohrevu teplej vody prostredníctvom elektrických kotlov ako terciárneho zdroja ohrevu  vody 

v dvoch objektoch TTIP-Trnava Industrial Park (vrátane dodania a montáže). 

            

3.    Miesto vykonania služieb :  

 

       TTIP – Trnava Industrial Park, Priemyselná 5, 917 01 Trnava 

 

4.    Predmet a rozsah zákazky:  

    

Návrh riešenia terciárneho zdroja prípravy teplej vody (vrátane dodania a montáže) prostredníctvom dvoch 

identických elektrických kotlov  v administratívnych objektoch (SO 01A a SO 02). Primárny zdroj ohrevu, 

– vákuové slnečné kolektory, v jarnom a v letnom období po odstavení teplovodu ako sekundárneho zdroja, 

nedokážu pokryť energetické nároky na ohrev TV na 100%, nakoľko ich činnosť je závislá od slnečného 

žiarenia. 

                  

        Výsledkom súťaže bude objednávka na predmet zákazky.  

 

        Rozsah zákazky         

 

        Riešenie obsahuje dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky dvoch identických elektrických kotlov vrátane 

pripojovacích potrubí a armatúr pre dve administratívne budovy  (SO 01A a SO 02). Súčasťou zákazky je   

zapojenie kotlov do inštalovanej sústavy k primárnemu zdroju ohrevu teplej vody (TV) tak, aby pri poklese 

teploty TV ohrievanej pomocou slnečných kolektorov automaticky nastúpil ohrev elektrickými kotlami.           

          

5.    Trvanie objednávky alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    

 

        začiatok :              13.7.2015 

        ukončenie :           31.7.2015          

        

6.     Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  

        uvádzajú:   

 

         Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava. V cene je zahrnutá cena materiálu, ktorý  

         bude potrebný na vykonanie montáže.  

 

7.      Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :         

  

        Uchádzač predloží: 

        doklad o oprávnení podnikať – naskenovaný dokument, s uvedením požadovanej činnosti k predmetu         

zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo naskenované platné potvrdenie o zapísaní do zoznamu    

podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie alebo kópia živnostenského listu.  

http://www.trnava.sk/


                                                                                                                                                                                       

8.     Súťažné  podklady :  

 

Uchádzač je pred vypracovaním ponuky povinný vykonať fyzickú obhliadku predmetu zákazky za  

účelom zoznámenia sa so  skutkovým stavom, aby bolo z jeho strany možné vzájomné odsúhlasenie si 

Predmetu a rozsahu zákazky. Fyzickú obhliadku vykoná uchádzač po telefonickom dohovore 

s kontaktnou osobou uvedenou v bode č. 1 tejto výzvy.  Po prijatí cenovej ponuky sa nebude víťaznému 

uchádzačovi pri fakturácii na práce nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné 

tieto služby zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta servisu.                                                            

  

9.     Obsah ponuky : 

 

         Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať : 

1. Cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe fyzickej obhliadky predmetu zákazky.     

2. Doklady podľa bodu č. 7 

        Uchádzač, ktorý nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude  hodnotený. 

 

10.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 8.7.2015 do 11:00 hod. na MsÚ Trnava, podateľňa MsÚ,  

Trhová 3, Trnava. 

 

Súťažnú ponuku doručí osobne alebo poštou v zalepenej obálke s heslom „Elektrické kotly TTIP“ 

a na obálku uvedie „NEOTVÁRAŤ! 

     

11.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

 - najnižšia cena (vrátane DPH).  

 

          Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a  

          platobných podmienok podľa uzatvorenej objednávky a výzvy na predloženie ponuky a uskutočnenej  

         obhliadky miesta poskytovania služby. 

 

         O vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne informovaný.  

 

12.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

          Verejný obstarávateľ                                                                    

 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za služby bez DPH  bude vyššia ako limit v zmysle 

§ 4  ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,   

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať rozsah zákazky v prípade, ak 

cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 

predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola 

vyhlásená / § 46 /,  

- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované formou 

zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo 

verejnom obstarávaní, 

- vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie, 

- s vybratým uchádzačom  si vyhradzuje právo rokovať o znení servisnej  zmluvy, ktorej návrh je 

obsahom ponuky, 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

 

Dátum: 29.06.2015 

 

 

 

Ing. Viera Vančová, PhD. 

vedúca odboru priemyselného 

parku a inovačných procesov 


