
Výzva na predkladanie ponúk 
 

Postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Základné informácie :  
 
Základné informácie: 
 
1.Predmet zákazky  
 

Výmena plynových kotlov, s úpravou plynovej inštalácie 
a ústredného kúrenia vrátane nových komínov v objekte Základnej 

školy Spišské Vlachy – elokované pracovisko Žehra 
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa  
 
Názov:                                   Základná škola 
S í d l o :                                SNP č. 13,  053 61  Spišské Vlachy 
 zastúpené :                           Mgr. Janka Korfantová, riaditeľka školy  
IČO:                                        35 564 113 
DIČ :                                       2021937412 
Bankové spojenie :               Prima banka 
Číslo účtu :                            7534766002/5600 
IBAN:                                      SK 5600 0000 0075 3476 6002 
Telefón:                                  053/4495406 
Fax :                                       053/4298833 
Kontaktná osoba pre VO :   Mgr. Janka Korfantová – riaditeľka školy 
Email :                                    zssnp13@gmail.com  
Internetová adresa :              http://www.zssnpspv.edu.sk 
 
     Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy je verejným obstarávateľom podľa § 6 
ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní 
 
3. Opis predmetu zákazky 
 
     Objekt priestorov základná škola, SNP č. 13, Spišské Vlachy – elokované 
pracovisko Žehra je zásobovaný teplom z vlastnej plynovej kotolne, v ktorej sú 
osadené 2 ks plynové kotle: 
 
 typ č. 1 – KN 24A + V        Max. konštr.pretlak: 0,25 MPa  
 typ č. 2 – LEIBER – KN 24 PEB 
 
Výkon: 24,9 kW – 27,8 kW          (súčet men. výkonov = 52,7 kW) 
 
V súčasnosti sú plynové  kotly zastaralé a často sa kazia. Servisný technik navrhol 
výmenu kotlov, keďže náhradné súčiastky sú nedostupné a náklady na opravu kotlov 
sú veľmi vysoké. Navrhované riešenie je, osadenie 2 kusov nových plynových kotlov.  
 
Rekonštrukčné práce budú pozostávať z:  
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- demontáže jestvujúcich  poškodených  plynových kotlov  
- dodávky nových plynových kotlov s príslušenstvom  
- osadenie plynových kotlov ( 2 ks) vrátane napojenia na existujúci rozvod      
ústredného kúrenia  
- úprava plynovej inštalácie a ústredného kúrenia vrátane nových komínov 
- oprava zlého stavu rozvodov ústredného kúrenia 
- uvedenie plynového kotla do prevádzky, zaškolenie obsluhy a 
východisková revízia kotla atlakovej nádoby 
- dodanie všetkých potrebných certifikátov resp. atesty na jednotlivé zabudované 
zariadenia 
  
4. Predpokladaná cena predmetu zákazky  
 
5.700,- EUR bez DPH 
 
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplne a 
riadne plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s 
plnením požadovaného predmetu zákazky. 
 
V prípade, ak uchádzač nie je platca DPH upozorní na túto skutočnosť ako súčasť 
požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene. 
 
Cenu za predmet diela požaduje uviesť v 
 
EURÁCH, a to v štruktúre členenia :  
cena bez DPH 
DPH 
cena s DPH. 
 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  
 
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 
  
6.Obhliadka miesta realizácie diela : 
 
Obstarávateľ požaduje pre vypracovanie cenovej ponuky aj miestnu obhliadku,  
uchádzač si môže dohodnúť individuálny termín obhliadky telefonicky na tel. čísle :  
053/4495406 – Mgr. Janka Korfantová 
 
v termíne do 15.12.2015 do 15.00 hod  
 
7. Lehota na predkladanie ponuky  
 
Lehota na predkladanie ponúk je do: 16.12.2015 do 15.00 hod. 
 
8. Spôsob predloženia ponuky  
 
Cenová ponuka bude doručená elektronickou poštou na adresu : 
zssnp13@gmail.com  
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- poštou alebo osobne na adresu Základná škola, SNP č. 13, 053 61 Spišské Vlachy 
 
 
9. Obsah ponuky  
Ponuka musí obsahovať:  
 
- ponuku na celý predmet zákazky 
- výpis zo živnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO)  
 
10. Variantné riešenia  
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  
 
11. Kritérium hodnotenia  
 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane 
DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky.  
 
12. Použitie elektronickej aukcie 
Nie 
 
13.Vystavenie objednávky  
 
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý v  
stanovenej lehote na predkladanie ponúk predložil najnižšiu cenu v EUR vrátane 
DPH na celý predmet zákazky.  
 
14. Financovanie predmetu obstarávania 
 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa 
 
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných  
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym  
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 
 
Vypracoval : 
Oľga Barbušová,  
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  
 
V Spišských Vlachoch dňa 10.12.2015 
 
 
                                                                                      Mgr. Janka Korfantová 
                                                                                            riaditeľka školy 


