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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

"Oprava potrubia vzduchotechniky – športová hala Sabinov" 
 

                   
Mesto Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

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

obstarávaní“) Vás vyzýva v súlade s ustanovením § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predloženie cenovej 

ponuky na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu na predmet zákazky:  

 

"Oprava potrubia vzduchotechniky – športová hala Sabinov“ 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je oprava exteriérovej časti potrubia vzduchotechniky o celkovej ploche 112 m2 (potrubie, 

kolená a prechodové, tzv. redukčné krabice), pozostávajúca z odstránenia zvyškov starej izolácie (cca. 10 % 

celkovej plochy), očistenia a odmastenia potrubia, náteru potrubia v základnej a vrchnej vrstve (alternatívne 

dva v jednom), zateplenia vzduchotechniky so skladbou izolácie – minerálna vlna o hrúbke 50mm s následným 

oplechovaním pozinkovaným plechom hrúbke 0,55 mm.  

 

Presný obsah a rozsah prác je určený podkladom pre výkaz výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

výzvy. 

 

Miestna obhliadka: 

Obhliadka miesta a predmetu zákazky je možná. Termín obhliadky je nutné dohodnúť vopred na telefónnom 

čísle 0948 / 305 519. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

11 650,- € bez DPH   

 

Termín realizácie predmetu zákazky:   

Predmet zákazky požadujeme zrealizovať a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 18.12.2020.  

 

Určenie bežnej dostupnosti: 

Stavebné práce nie bežne dostupné na trhu. 

 

Postup zadávania zákazky:      

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa ustanovenia § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. 

a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. 

z. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté. 

 

Spôsob určenia ceny: 

Cena musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna, t. j. cena, ktorú nie 

je možné prekročiť. V cene za zhotovenie diela budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa stavby spojené s 

realizáciou stavby, t. j. aj vedľajšie rozpočtové náklady zhotoviteľa na zariadenie staveniska, dopravu 

materiálov na miesto stavby, náklady na energie počas výstavby, poplatky za uloženie stavebných odpadov na 
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skládku, poplatky za zvláštne užívanie komunikácií, náklady na prípadne osadenie dočasného dopravného 

značenia, náklady na skúšky a revízie potrebné ku kolaudácii stavby a iné. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym 

uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu finančné prostriedky mesta na to určené.  

 

Celkovú cenu za realizáciu diela je potrebné uviesť v eurách ako: 

-   Cenu bez DPH, 

-   DPH   20%  

-   Cenu vrátane DPH. 

 

Predloženie ponuky a jej vyhodnotenie:  

Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, t. j. najneskôr do 13.10.2020 do 15.30 h. v 

uzatvorenej obálke s  označením: „Súťaž – vzduchotechnika športová hala – NEOTVÁRAŤ“, na adresu 

verejného obstarávateľa: Mesto Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov.  

 

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje: 

1. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-

mail, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí 

prílohu výzvy. 

3. Doklad o splnení podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. - fotokópia 

dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických 

osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí 

fotokópia) alternatívne stačí formou čestného prehlásenia. 

4. Doklad o splnení podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. (teda doklad 

o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) – stačí formou čestného prehlásenia. 

 

Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty bude uchádzačovi vrátená neotvorená. Uchádzač, ktorý v 

ponuke nedoloží všetky prílohy a náležitosti bude zo súťaže vylúčený. Uchádzač, ktorého ponuka splní 

podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. 

Verejný obstarávateľ ju prijme a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Ostatným 

uchádzačom oznámi, že v procese zadávania zákazky neuspeli.  

 

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:   Najnižšia cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – podklad pre výkaz výmer 

 

 

 

 

Celková plocha existujúceho vzduchotechnického potrubia (vrátane kolien a redukcií a krabíc)   

112 m2  

 

Skladba vzduchotechnického potrubia  

- Potrubie D 800 

- Kolená D 800/90 stupňov – 7 kusov 

- Kolená D 800/45 stupňov – 6 kusov 

- Koleno 800x800/90 stupňov – 1 kus 

- Prechody (redukcie) 800x800/D800 – 3 kusy 

- Krabica 1000x1000x1000 – 2 kusy 

 

 

Celková plocha požadovaného oplechovania vzduchotechnického potrubia pozinkovaným plechom hrúbky 

0,55 mm – 128 m2 

 

Požadovaná tepelná izolácia so skladbou minerálna vlna o hrúbke 50 mm 

 

Spojovací materiál – 1 komplet 

 

Demontáž starej poškodenej izolácie (cca 10 % plochy vzduchotechnického potrubia) - 1 komplet   

 

Očistenie, odmastenie vzduchotechnického potrubia s následným náterom potrubia v základnej a vrchnej 

vrstve (alternatívne dva v jednom) – 1 komplet 

 

Výlezové lešenie pre montáž a prepravu materiálu (výška 4 m) – 1 komplet 

 

Plocha pracovnej plošiny (3 m2) – 1 komplet 

 

Pracovné lešenie na prístavbu športovej haly (výška 7 m) s plochou pracovnej plošiny (22 m2)  – 1 komplet 

 

 

 

 

 


