
 
     VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami     
   zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická  
Sídlo: Rybničná 59, 831 07 Bratislava  
IČO: 00893161 
DIČ: 2020327672  
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Sénaši  
e-mail: rsose@sose.sk  
Tel. č.: 02/44884106  
 
2. Názov predmetu zákazky:  
Oprava havarijného stavu ústredného kúrenia v kotolni  
 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
71632000-7 – technické skúšky, 90500000-2 – služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom, 
45331110-0 – inštalovanie kotlov, 45259000-7 – opravy a údržba zariadenia, 45231112-3  - inštalácia 
potrubného systému, 45231113-0 – prekládka potrubných vedení, 45111300-1 – demontážne práce, 
44621220-7 – kotly ústredného kúrenia, 44621221-4 – časti kotlov ústredného kúrenia. 
 
4. Opis predmetu zákazky:  
Obstarávateľ z dôvodu havarijného stavu ústredného kúrenia v kotolni DB (drevomontovateľná 
budova) rozhodol o demontáži starej technológie – vypustenie systému a demontáž starého 
teplovodného kotla vrátane príslušenstva, likvidácia odpadu a odvoz na skládku, dodávka novej 
technológie – závesný kondenzačný kotol 50kW, dymovod a vložka do komína, expanzomat 100 l + 
MK ventil, poistný ventil, úpravňa vody, anuloid a zmiešavací čerpadlový okruh na vykurovanie, total 
filter vrátane všetkých uzatváracích armatúr, potrubí, kolená, uzatváracie armatúry na rozvod plynu, 
montážne práce ÚK, plyn, elektro – osadenie kompletnej technológie UK, ekvitermiky, dopojenie 
úpravne vody, expanzomatu, vyvložkovanie komína, nátery, izolácie, plynofikácia, MaR-osadenie 
vonkajšieho snímača teploty, nastavenie parametrov kotla, uvedenie do prevádzky a zaškolenie 
obsluhy, revízie – tlakové zariadenie, plynové zariadenie, revízia komína. 
Potrebná je obhliadka priestorov na vlastné zameranie, ktorú je možné dohodnúť na telefónnej linke  
02/44884106.  
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
15 720,- EUR s DPH  
 
6. Miesto a termín dodania prác:  
SOŠ elektrotechnická  
Rybničná 59, 831 07 Bratislava   
Termín : do 15.07.2019  
 
7. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky, vrátane odvozu a likvidácie 
odpadu.  
 
8. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.  
 
9. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny:  
e-mailom  
poštou 



osobne  
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v 
slovenskom jazyku).  
 
10.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: 
do 11. 06. 2019, do 12:00 hod. (dátum a čas doručenia ponuky)  
 
11.Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  
      - vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú ponuku na predmet   

         zákazky s uvedením: ceny, záručnej doby, počet pracovných dní na demontáž, dodávku  

         technológie a kompletné montážne práce ÚK, plyn, elektro  

      - termín odovzdania prác  

      - doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky 
       - oprávnenia o odbornej spôsobilosti na tlakové, plynové a elektrotechnické zariadenia   
         (oprávnenia minimálne 5 rokov)  
 
12.Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena s DPH. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný 
predmet zákazky.  
 
13.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

Objednávka  
 
14.Platobné podmienky:  
Faktúra so splatnosťou 14 dní od odovzdania prác. Obstarávateľ neposkytuje zálohy na  
predmet zákazky.  
 
 
 
Bratislava, 05. 05. 2019  
 
 
 
                                                                                                              Ing. Vladimír Sénaši  
                                                                                                                     riaditeľ školy 


