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Správa športových zariadení 
kpt. Nálepku 1575/37 

924 01  Galanta 

 

 

 

             Adresát 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje/ ☎                                         Galanta 
 PRAV-2017/3491-18233 Bičanová                                     16.10.2017

  031/788 43 08 

         
 

Vec 

Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru s 

montážou pod názvom: „Doplnenie vykurovania a chladenia športovej haly“. 

 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa 

procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na 

požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 

 

Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 

 

S pozdravom 

 

                    Štefan Varga v.r. 

                                                                                                         riaditeľ 

 

 

 

 

 

Telefón IČO E-mail  Internet    IBAN: SK41 0200 0000 0018 9963 2659 
031/788 43 08 37851713 alena.bicanova@galanta.sk www.sszgalanta.sk     BIC: SUBASKBX 
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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
zákazka postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Správa športových zariadení 

Sídlo: kpt. Nálepku 1575/37, 924 01 Galanta 

IČO: 37851713 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Štefan Varga 

Telefón:+ 421 910936903  

Email: varga.stef@gmail.com    

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Alena Bičanová 

Telefón: + 421 317884308  

Email: alena.bicanova@galanta.sk    

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov zákazky: „Doplnenie vykurovania a chladenia športovej haly“ 

2.2. CPV – spoločný slovník obstarávania:  

45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie 

39717000-1 Ventilátory a klimatizačné spotrebiče 

42122000-0 Čerpadlá 

42500000-1 Chladiace a ventilačné zariadenia 

60000000-8 Dopravné služby 

2.3. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru s montážou 

2.4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo.  

2.5. Platnosť zmluvy: do 30.12.2017 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Správa športových zariadení, kpt. Nálepku 1575/37, 924 01 Galanta   

3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 30.12.2017 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

4.1.Predmetom zákazky je doplnenie vykurovania a chladenia priestorov  

Športovej haly v Galante. V rámci záručnej doby verejný obstarávateľ požaduje 

servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy.  

 

Technická špecifikácia: 

- Tepelné čerpadlo - monoblok 18 kW 

- Riadené obehové čerpadlo PWM signálom 

- Priamy výpar kompresora 

- Riadenie On/Off 

- Spínanie byvalentného zdroja - ohrievače 

- Destrafikátor pre 20 000 m3/hod. - 2 ks 

- Termostat a tepelné čidlo 

- Združená regulácia systému vykurovania a chladenia 
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4.2.  Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na  

        ocenenie predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. 

 

4.3.  Uchádzač pred vypracovaním ponuky má možnosť vykonať fyzickú obhliadku 

za  účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo 

z jeho strany možné predložiť presne definovanú cenovú ponuku. 

 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  22 171 € bez DPH 

7. Predkladanie cenových ponúk 

7.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

7.2 Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa okrem dodania tovaru aj 

montáž, sa predkladá na celý predmet zákazky. 

7.3 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 24.10.2017 do 14:00 hod. 

7.4 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach 

a označujú sa „Doplnenie vykurovania a chladenia športovej haly – 

NEOTVÁRAŤ“ 

7.5 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:  Mesto Galanta, Mierové 

nám. 940/1, 924 18 Galanta.  

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 

rozhodujúci je termín doručenia ponuky. V prípade osobného doručenia uchádzači 

odovzdajú ponuku do podateľne MsÚ.  

8. Lehota viazanosti ponúk: do  10.11.2017 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky 

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 

bezhotovostného platobného styku v troch rovnakých splátkach  celkovej ceny 

predmetu zákazky. 

9.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 

9.3 Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru s montážou na mieste 

dodania. Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdený o dodaní 

a prevzatí prác. Splatnosť faktúry je: 

- 1/3 z celkovej ceny splatná 14 dní po prevzatí zákazky verejným 

obstarávateľom 

- 1/3 z celkovej ceny splatná do 30.6.2018 verejným obstarávateľom 

- 1/3 z celkovej ceny splatná do 30.6.2019 verejným obstarávateľom. 

10. Podmienky účasti uchádzačov 

10.1  Uchádzač  predloží  čestne  prehlásenie o minimálne  jednej  skúsenos t i  

 s  plnením podľa  predmetu  zákazky s uvedením:  názvu a   opisu 

 zákazky, lehoty dodania a kontaktnej osoby a kontaktných údajov pre 

 overenie si informácií a poistenie zodpovednosti za škodu vo výške min 

500 000 eur. 

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

11.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

12. Obsah ponuky 

12.1 Ponuka musí obsahovať: 
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- Ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou 

- Doklady v zmysle bodu 10 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači emailom oboznámení 

s výsledkom vyhodnotenia. 

13.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená  zmluva. 

13.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, 

verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača 

v poradí. 

13.4 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. 

13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením 

cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

 

 

V Galante, dňa: 16.10.2017 

 

 

 

                                                                                         Štefan Varga v.r. 

                                                                                               riaditeľ 

Prílohy : 

 

1.Návrh na plnenie kritérií
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Návrh na plnenie kritérií 
Názov zákazky: „Doplnenie vykurovania a chladenia športovej haly„ 

 

Identifikačné údaje uchádzača: ................................................. 

 

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

 

Email:     ................................................. 

 

Telefón:    ................................................. 

 

P. č. 
Položky predmetu 

obstarávania 
MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Cena 

celkom bez 

DPH 

Cena celkom 

vrátane DPH 

1. Tepelné čerpadlo – 

monoblok 18kW 

ks 1    

2. Akumulačná nádoba  100 l ks 1    

3. Pripojovacie šroubenie ks 2    

4. Riadené obehové čerpadlo 

PWM signálom 

ks 1    

5. Priamy výpar kompresora ks 1    

6. Riadenie on/off ks 1    

7. Spínanie byvalentného 

zdroja  - ohrievače 

ks 1    

8. Destrafikátor pre 20 000 

m3/hod. 

ks 2    

9. Termostat ks 1    

10. Teplotné čidlo ks 1    

11. Združená regulácia systému 

vykurovania a chladenia 

ks 1    

12. Dodávka súb. 1    

13. Montáž a uvedenie do 

prevádzky 

súb. 1    

14. Ochranné sito ks 1    
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15. Elektroinštalačný materiál súb. 1    

16. Glykol 100 l ks 1    

17. Rozvod  DN40 ks 200    

18. Závesný systém ks 1    

19. Záves ks 4    

20. Podružný materiál súb. 1    

21. MaR súb. 1    

Cena celkom za celý predmet zákazky:    

 

Vyplnené dňa:  

      
                                                                                 ……………………………………….......................... 

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača, meno, 
priezvisko štatutárneho   zástupcu uchádzača 
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch 
predávajúceho 

  


