
Výzva na predloženie ponuky 

v rámci výberu zhotoviteľa stavby prostredníctvom elektronickej aukcie 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 14/2010 

-zákazka s nízkou hodnotou. 

 

 

 

1. Identifikácia obstarávateľa 

Názov : TT-KOMFORT s.r.o. Trnava   IČO : 362 772 15               

Obec (mesto) : Trnava     PSČ : 917 32 

Ulica : Františkánska     Číslo : 16 

Kontaktná osoba pre obstarávanie:                            Ing. Jozef Demovič, úsek EM 

Telefón : 033/3236534 Fax : 033/3236555     e-mail : jozef.demovic@tt-komfort.sk 

 

 

2.    Predmet obstarávania 

2.1. Názov predmetu obstarávania 

Výmena kotlov a stavebné úpravy v plynovej kotolni, Hlavná 5, Trnava. 

2.2. Číselný kód CPV  

       45331110 inštalovanie kotlov,  

       45440000 maliarske a natieračské práce 

 

3.   Opis predmetu obstarávania 

Predmetom obstarávania je modernizácia nízkotlakovej plynovej kotolne - 

výmena existujúcich dvoch kotlov na plyn s celkovým výkonom 2 x 50  kW - 

a príslušných stavebných úprav v priestore kotolne.  

3.1. Stavebné práce:  

Domurovanie výklenku (rozmer 295x135x60 mm) umiestnenia kotlov,  
vyspravenie stien a podlahy kotolne a vybielenie priestoru kotolne. 

 

3.2. Strojné a montážne práce:  

Demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných dvoch plynových stacionárnych kotlov  

typ Modratherm PKM ako železný šrot. 

Dodávka dvoch  závesných plynových kondenzačných kotlov, modulačný výkon 

8,8-35 kW, zabudované čerpadlo, vstavaná expanzná nádoba, poistný ventil 

v kotle. 
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Inštalácia kotlov a zapojenie do kaskády. 

Úpravy pôvodného komína.  

Odborné uvedenie kotlov do prevádzky s možnosťou riadenia kotlov pôvodným 

riadiacim systémom Landis a Gyr PRU 1.64. a centrálnym dispečingom.   

Vykonanie a zadokumentovanie všetkých predpísaných skúšok a revízií.  

Dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k bezpečnej a riadnej prevádzke 

plynovej kotolne.  

3.3. Úprava rozvodu potrubia  

Zmena potrubia ÚK a príslušnej plynovej časti podľa výkresovej dokumentácie  

určenej v projekte. 

Demontáž, odvoz a likvidácia pôvodného potrubného rozvodu a armatúr ako   
železného šrotu. 

Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky nových potrubí a armatúr.  

Podrobné technické riešenie je obsiahnuté v projektovej dokumentácií „Výmena 

kotlov v plynovej kotolni „. Projektovú dokumentáciu predkladá obstarávateľ, je 

súčasťou súťažných podkladov a je záväzná pre práce na realizácii zákazky.  

 

4.   Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 

Miesto dodania: Plynová kotolňa ( suterén budovy ), Hlavná 5, Trnava 

Termín realizácie: 15.7.2013.                                               

Skončenie prác a odovzdanie diela: 2.9.2013.  

 

5.    Rozsah ponuky 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky. Ponuková cena musí 

zahrnúť  všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa dojednaní v Zmluve 

o dielo na predmet zákazky ( ďalej len zmluva ), podľa projektu a v súlade 

s podmienkami predmetu obstarávania.  

 

6.   Typ zmluvy 

Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka.  

 



7.   Predpokladaná hodnota zákazky s DPH a podmienky financovania 

Predpokladaná celková hodnota zákazky je 20 000 € s DPH. 

Obstarávateľ neposkytuje  finančný  preddavok na realizáciu diela.  Predmet 

zákazky  bude  uhradený bezhotovostne na podklade faktúry v lehote splatnosti  

30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.   

 

8.   Súťažné podklady 

Súťažné podklady budú poskytnuté v elektronickej forme na CD nosiči a 

obsahujú: 

Výzvu na predloženie ponuky 

Návrh Zmluvy o dielo 

Projekt  „ Výmena kotlov v plynovej kotolni „  Hlavná 5, Trnava“, vypracoval Ing. 

Jana Dubnická, Ev. č. : 02/04/2013. 

Neocenený rozpis položiek - rozpočet 

Krycí list rozpočtu  

Kontaktná osoba pre obhliadku:  Ivan Petrík, TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 

16, Trnava, tel. číslo 3236558, počas pracovných hodín, alebo ivan.petrik@tt-

komfort.sk. Uchádzač si v prípade záujmu o obhliadku miesta pôvodnej kotolne 

dohodne termín obhliadky do 14.6.2013.  

 

9.   Lehota a spôsob preberania súťažných podkladov  

Súťažné podklady sa záujemcovi vydajú na základe písomnej žiadosti, ktorú 

predloží záujemca v dvoch origináloch. Prevzatie súťažných podkladov podpisom 

potvrdí záujemca pri preberaní. 

Súťažné podklady je možné prevziať  v mieste sídla obstarávateľa, Františkánska 

16, Trnava, v pracovných dňoch, v pondelok - štvrtok od 8:00-14:00hod., 

v piatok od 8:00-12:00 hod. u Ivana Petríka, odbyt., č. dverí 02.08, poschodie. 

Lehota na preberanie súťažných podkladov je od 29.5.2013 do 14.6.2013. 

 

10.   Podmienky účasti k predmetu zákazky 

10.1. Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady 

a ktorý si súťažné podklady aj prevzal. Každý uchádzač môže predložiť len jednu 

ponuku. 
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10.2. Obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, odsek (1) zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podmienky, ktoré špecifikoval obstarávateľ.  

10.3. Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v písomnej forme a slovenskom jazyku. 

10.4. Uchádzač predloží  aktuálny doklad o oprávnení podnikať v predmete 

zákazky ( úradne overený výpis z obchodného registra, alebo zo živnostenského 

registra ), alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 

zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.  

10.5. Predloženie dokladu technickej spôsobilosti poddodávateľov, ak budú práce 

zabezpečované subdodávateľsky.  

10.6. Uchádzač predloží zoznam všetkých dokladov, ktoré sú súčasťou ponuky, 

podpísaný uchádzačom, alebo oprávnenou osobou konať za uchádzača.   

10.7. Oznámenie  mena, tel. čísla – mobilu  a e-mail kontaktnej osoby  

v písomnej forme pre elektronickú aukciu výberu zhotoviteľa. 

10.8. Vyhlásenie uchádzača o súhlase so súťažnými podmienkami určenými 

obstarávateľom, podpísané  uchádzačom, alebo  oprávnenou osobou konať za 

uchádzača.  

10.9. Uchádzač, ktorý nepredloží doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov 

podľa § 128, odsek 1, zákona č. 25/2006 Z.z. a násled., musí v cenovej ponuke  

predložiť  tieto originály, alebo úradne osvedčené  kópie dokladov: 

- Výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace. 

-  Potvrdenie príslušného súdu, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen 

štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková 

podstata súvisí s podnikaním – nie staršie ako tri mesiace. 

- Potvrdenie príslušného súdu, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je 

v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 

majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – nie staršie ako tri 

mesiace. 

- Potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený ako platiteľ,  že 

nemá v Slovenskej republike evidované nedoplatky príspevku na poistenie 

v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, ani nemá 

evidované nedoplatky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové 

zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom súdneho  rozhodnutia.  



- Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že nemá v krajine svojho sídla 

evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – nie 

staršie ako tri mesiace.  

-  Nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie 

odborných povinností, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať. 

-  Čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní  podľa §26,  odsek h), zákona č. 25/2006 Z.z. 

    

11.   Cenová ponuka 

11.1. Cena za predmet zákazky bude stanovená v zmysle výsledku výberového 

konania a musí byť vyjadrená v eurách. 

11.2. Cenová ponuka musí obsahovať: 

Zmluvu o dielo: 

Tri originály,  podpísané uchádzačom – budúcim zhotoviteľom, alebo oprávnenou 

osobou konať za uchádzača, s vypísaním  ponuky ceny diela v článku III, odsek 

3.1. Cena v zmluve musí byť zhodná s cenou uvedenou   v Krycom liste rozpočtu, 

s cenou uvedenou v Rekapitulácii rozpočtu a v súlade s Výkazom  - výmerom 

položiek, ktoré obdrží uchádzač v súťažných podkladoch.  

Úplne vypísané identifikačné údaje zhotoviteľa na zmluve o dielo:  

-  názov zhotoviteľa a právna forma 

-  adresu 

-  meno a funkcia osoby oprávnenej konať za uchádzača 

-  IČO, DIČ (DIČ DPH) 

-  bankové spojenie 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, ponúknutú cenu vypíše do riadku  Cena za 

dielo celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní vypísaním 

v identifikačných údajoch zmluvy o dielo „ nie je platca DPH „  

 

Doklady:  

-  vypísaný Krycí list rozpočtu – podpísaný uchádzačom, alebo osobou     

  oprávnenou konať za uchádzača, vypísanú Rekapituláciu rozpočtu  a ocenený     
  položkový Výkaz  - výmer  ( tieto doklady budú neoddeliteľnou  prílohou    
                                            Zmluvy o dielo ) 

 



-  doklady o uchádzačovi špecifikované  v bodoch 10.2. až 10.9.   

 

Odplatu za železný šrot súčastí pôvodnej technológie kotolne  vloží zhotoviteľ na 

účet obstarávateľa na podklade samostatnej faktúry.    

 

12.   Predkladanie ponúk, vysvetľovanie, doručovanie, lehoty 

12.1. Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej neprehľadnej obálky, ktorá  

musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu.  

12.2. Obálka musí byť označená údajmi: 

-  adresa verejného obstarávateľa 

-  obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

-  označenie: Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať 

 - heslo:        Výmena kotlov, Hlavná 5, Trnava 

12.3. Ponuku je potrebné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne na adresu 

obstarávateľa: 

                      TT-KOMFORT s.r.o. Trnava 

                      Františkánska 16 

                      917 32 Trnava 

12.4. V prípade predloženia ponuky poštovou zásielkou, rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky obstarávateľovi. 

12.5. Lehota na predkladanie ponúk: od 10.6.2013  do 19.6.2013, počas 

pracovných hodín. 

12.6. Lehota viazanosti ponuky je do 15.7.2013. 

12.5. Vysvetľovanie podmienok v súťaži a súťažných podkladov je prípustné len 

na podklade žiadosti a len v lehote na predkladanie ponúk. Kontaktná osoba: 

Ivan Petrík, TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, Trnava, tel. číslo 3236558, 

počas pracovných hodín, alebo ivan.petrik@tt-komfort.sk.  

 

13.   Otváranie obálok s ponukami  

13.1. Preskúmanie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

a požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky je neverejné, bez účasti 

uchádzačov. 
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13.2. Platnou je taká ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo  

výhrady, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie 

ponúk, ani nie je v rozpore so súťažnými podmienkami obstarávateľa a obsahuje 

všetky náležitosti a doklady uvedené v odseku 11.   

13.3. O výsledku obstarávania predmetu zákazky budú uchádzači informovaní 

písomne. Uchádzačovi, ktorého ponuka bola obstarávateľom vylúčená, budú 

oznámené dôvody vylúčenia  jeho ponuky.  

13.4. V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu  

o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou nie je možné podať námietky. 

13.5. Obstarávateľ nebude postupovať podľa § 41 Zákona o verejnom 

obstarávaní, nakoľko po  vyhodnotení podmienok účasti a splnení požiadaviek 

obstarávateľa na predmet zákazky bude postupovať vo výbere zhotoviteľa 

elektronickou aukciou. 

 

14.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk, výber zhotoviteľa  

Ako najvýhodnejšia bude vyhodnotená a vybraná ponuka s najnižšou cenou za 

dielo celkom.   

Dodávateľ bude pri výbere zhotoviteľa postupovať elektronickou aukciou. Do 

elektronickej aukcie budú zaradení všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky 

obstarávania. Oznámenie o splnení podmienok spolu s  termínom konania 

elektronickej aukcie bude uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.  

Uchádzačom bude odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním 

elektronickej aukcie. 

V prípade zmenenej ceny za dielo v elektronickej aukcii oproti cene uvedenej v 

Zmluve o dielo, bezodkladne predloží najúspešnejší uchádzač z elektronickej 

aukcie  obstarávateľovi  Dodatok k zmluve o dielo s  cenou upravenou v článku 

III, odstavec 3.1. v súlade s výsledkom z elektronickej aukcie.  

Úspešný uchádzač predloží tri originály Dodatku k zmluve o dielo, podpísané 

osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa vrátane upravených ( uchádzač upraví 

cenu v svojich pôvodných dokladoch ) dokladov: 

- Krycí list rozpočtu, podpísaný osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa 

- Rekapituláciu rozpočtu   

- položkový Výkaz – výmer 

 



na vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie. Upravený  Krycí list rozpočtu, 

Rekapitulácia rozpočtu  a  položkový Výkaz  - výmer  budú neoddeliteľnou 
prílohou tohto Dodatku k Zmluve o dielo. 

 

 

15.   Osobitné informácie 

15.1. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez 

DPH bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. 

15.2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. 

redukovať rozsah zákazky v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí 

výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet 

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

vyhlásená.. 

15.3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom 

umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy 

s úspešným uchádzačom, resp. ak úspešný uchádzač od nej odstúpi-§ 49 ods. 9. 

 

 

 


