
Výzva na predkladanie ponúk  

v rámci prieskumu trhu. 

 

1.       Identifikácia obstarávateľa podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní") 

1.1 Obstarávateľ:   Slovenský stolnotenosový zväz 

Sídlo: Černockého 6, 831 53 Bratislava 

IČO: 30806836 

Kontaktná osoba: Ing. Anton Hamran, generálny sekretár zväzu 

mobil: 0905 245825 

e-mail: sstz1stz.sk 

Obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom. Obstarávateľ si zároveň vyhradzuje 

právo neprijať ponuku žiadneho z uchádzačov alebo zrušiť tento proces obstarávania. 

Náklady na vypracovanie ponuky znášajú uchádzači. 

2.      Predmet zákazky 

2.1.   Názov predmetu zákazky:  Výmena potrubia ústredného vykurovania (ďalej ÚK) 

a teplej  úžitkovej vody (ďalej TÚV) pre budovu ubytovne SSTZ. 

2.2    Opis predmetu zákazky:  Budova ubytovne SSTZ je v súčasnosti napájaná teplovodným 

potrubím ÚK DN 50, 90/70 ºC a potrubím TÚV DN 40, vrátane cirkulačného potrubia 

TÚV DN 32, z kotolne umiestnenej v budove haly SSTZ. Potrubia sú vedené 

v nepriechodnom kanále. Nad kanálom je v celej dĺžke uložená betónová vrstva 

a asfaltový povrch.      

Z dôvodu častých porúch na potrubí ÚK, ako aj TÚV obstarávateľ požaduje výmenu 

potrubí ÚK aj TÚV, vrátane cirkulácie TÚV. 

Predmet zákazky pozostáva z demontáže pôvodného potrubia, dodávky a montáže nového 

potrubia ÚK a TÚV, napojenia na pôvodné rozvody ÚK a TÚV v šachte ÚK a TÚV pri 

vstupe do budovy SSTZ a šachte pred ubytovňou SSTZ, vrátane skúšok po montáži 

v zmysle platných noriem a ustanovení a uvedenie do prevádzky. Po ukončení montáže 

potrubí je nutné uviesť plochu nad potrubím do pôvodného stavu (vykonať povrchové 

stavebné úpravy nad potrubím). 

2.3 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: do 20 000 €  vrátane DPH. 

 
 

2.4   Komplexnosť zákazky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Čiastočné 

plnenie obstarávateľ neakceptuje. 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

3.1 Miestom realizácie predmetu tejto zákazky je areál Slovenského stolnotenisového zväzu, 

Černockého 6,  831 53 Bratislava.  

3.2 Termín dodania kompletného predmetu zákazky sa požaduje od podpísania Zmluvy o 

dielo po uvedenie do prevádzky cca do 1 mesiaca, najneskôr však do 15.11.2018. 

 



4- Obhliadka 

4.1 Obstarávateľ odporúča záujemcom vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu 

zákazky, najmä s ohľadom na určenie dimenzie, dĺžky potrubí a terénu nad súčasným 

energetickým kanálom, aby sa predišlo prípadným komplikáciám počas realizácie a aby 

ponuka predložená uchádzačom zohľadňovala aj tieto skutočnosti. 

4.2 Termín obhliadky je možné si dohodnúť u zástupcu obstarávateľa na tel.č. 0905 245825  - 

Ing. Anton Hamran 

5. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov (Obchodný zákonník). 

6. Obchodné podmienky 

Obstarávateľ požaduje splatnosť faktúr 14 dní. Preddavky obstarávateľ neposkytuje. 

Faktúru bude dodávateľ oprávnený vystaviť po dodaní kompletného predmetu zákazky.  

Po dohode objednávateľ pripúšťa čiastočnú úhradu po demontáži potrubia a dodávke 

materiálu (potrubí). 

7. Podmienky účasti 

Ponuku môžu predložiť všetci oslovení možní uchádzači za podmienky, že majú odbornú 

spôsobilosť na poskytovanie služby, ktorá je predmetom tejto zákazky. 

8. Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky 

8.1 Lehota na predloženie cenovej ponuky je stanovená do 26.9.2018  do 10.00 hod. 

8.2 Spôsob predloženia ponuky: Cenovú ponuku opečiatkovanú a podpísanú osobou 

oprávnenou konať za uchádzača doručí uchádzač na sekretariát SSTZ, Černockého 6, 

831 53 Bratislava  v termíne do 24.9.2018 do 10.00 hod.   

8.3 Na obálku  uchádzač uvedie „Ponuka – teplovodné potrubie  neotvárať." 

9. Obsah ponuky 

Uchádzač spôsobom podľa bodu 8.2 tejto Výzvy v prílohe doručí: 

- Cenovú ponuku (vyplnenú a podpísanú Prílohu č.l  tejto Výzvy) 

- Prílohu k cenovej ponuke - položkový rozpočet, t.j. rozpis jednotlivých položiek a ich 

cien za celý predmet zákazky (materiál aj práce) 

- Technickú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky. 

 

 

10.     Spôsob stanovenia ceny 

10.1 Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon 

vykonáva a týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako maximálna. 

10.2 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať cenu za celý predmet zákazky tak, ako je popísaný v 

bode 2.2 tejto Výzvy, zohľadňovať prípadné ďalšie zistenia z obhliadky a musia v nej byť 

zahrnuté tiež všetky nevyhnutné činnosti (aj v tejto Výzve neuvedené) súvisiace s dodaním 

kompletného a funkčného diela. 

10.3 Uchádzač vo svojej cenovej ponuke uvedie cenu za predmet zákazky v eurách v členení cena 

bez DPH, suma DPH a cena vrátane DPH. Uchádzač vo svojej ponuke zároveň uvedie, či je 

alebo nie je platcom DPH. 

 



10.4 Uchádzač vypracuje ku svojej Cenovej ponuke prílohu - položkový rozpočet,, t.j. rozpis 

jednotlivých položiek a ich cien za celý predmet zákazky (materiál aj práce). Súčet všetkých 

položiek musí byť totožný s cenou uvedenou v Cenovej ponuke uchádzača. 

11.     Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

11.1 Pre vyhodnotenie predložených cenových ponúk na predmet tejto zákazky bolo stanovené 

jediné kritérium - najnižšia cena bez DPH. 

11.2 Vyhodnocovať podľa stanoveného kritéria sa budú ponuky spĺňajúce technické 

požiadavky na predmet zákazky. Ponuky nespĺňajúce požiadavky na predmet zákazky 

budú z vyhodnocovania vylúčené. 

11.3 Obstarávateľ zostaví poradie ponúk od najnižšej po najvyššiu cenu. 

11.4 Obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača, t.j. s uchádzača, ktorý predloží ponuku s 

najnižšou cenou bez DPH o predloženie Zmluvy o dielo v termíne do 3 pracovných dní od 

doručenia oznámenia.  
 
 
 
 
 
 

V Bratislave,      12.9.2018 
 
 
 
 


