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Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  
zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Mesto Komárno 

IČO:   00306525 
DIČ:   2021035731 
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Meno:   Ing. Andrea Kabátová 
Telefón:   035/ 28 51 223  
E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk   
 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Meno:   Ing. Zuzana Zahorecová 
Telefón:   0948 955 311, 035 2851 326 
E-mail:   zuzana.zahorecova@komarno.sk  
 
 

 
2. Názov a predmet zákazky: 

Názov zákazky: 

„Výmena vykurovacích rozvodov budovy Špeciálnej základnej školy“ 
 

Druh zákazky:    § 117 – zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
CPV :    45000000-7 Stavebné práce 

   45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 

45214000-0 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so        
vzdelávaním a výskumom 

   50700000-2 Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov 

   50720000-8 Opravy a údržba ústredného kúrenia 

   50721000-5 Prevádzka vykurovacích zariadení 

    
Na predmet zákazky bude vystavená Objednávka alebo uzatvorená Zmluva o dielo. 

 
3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je návrh vykurovania budovy špeciálnej základnej školy v Komárne – 
výmena rozvodov vykurovania so zachovaním zdrojov tepla a vykurovacích telies. 
Vykurovanie objektu je riešené teplovodným vykurovaním. Objekt je zásobený teplom na 
vykurovanie z vlastného zdroja – jestvujúca plynová nízkoteplotná kotolňa s výkonom                      
1 x 35 kW. Ohrev pitnej vody bude aj naďalej riešený teplom mimo zdroja tepla pre 
vykurovanie. Vykurovacie vetvy budú napojené na ÚK v kotolni a bude vymenené obehové 
čerpadlo.
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Potrubie, armatúry, závesy 

Potrubie pre vykurovacie rozvody je navrhnuté z oceľových rúr – materiál: uhlíková oceľ 
E195/č.1.0034/ E190/č.1.0031/ IVAR.C-STEEL spájaných súborom lisovaných fitingov a 
potrubia systémom IVAR.PRESS FITTING SYSTEM. Maximálny prevádzkový tlak 16 bar, 
maximálna teplota +120°C.Dilatácie sú riešené prirodzene - ohybmi trás. Lisované spoje sú 
pevné, tesné/ tesnenie O-krúžkami EDPM/ a bezpečné. Výsledok lisovacej operácie je 
„konečný“ pretože už nie je možné komponenty oddeliť a vrátiť do pôvodného stavu. Potrubie 
sa zasunie do fitingu až po zarážku, potom čeľuste lisovacieho náradia zalisujú prstencový 
koniec fitingu na potrubí.  

Podľa doporučenia výrobcu je nutné prísne dodržiavať technologický postup pri spájaní 
spojov potrubia a fitingov. Maximálna teplota vykurovacieho média nepresiahne 95 °C a tlak    
1 MPa. Potrubie sa musí spojovať a upevňovať tak, aby mohlo voľne tepelne dilatovať. 
Prechody potrubia stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie 
voľného pohybu vplyvom tepelnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu 
stavebných konštrukcií a potrubia. V miestach spojov sa nesmú upevňovať závesy.       
Všetky armatúry a časti vykurovacieho zariadenia musia byť vo vyhotovení na min. pracovný 
pretlak 0,6 Mpa s platným certifikátom.       

Potrubné rozvody sa označia štítkami. Hlavné armatúry musia byť označené štítkami s 
udaním ich určenia podľa STN 13 3005. Potrubné rozvody budú zavesené závesným 
systémom HILTI s použitým pozinkovaných objímok s gumovými vložkami. 

Poistné ventily 

Každý zdroj tepla vykurovacieho systému musí byť zabezpečený aspoň jedným poistným 
ventilom, aby chránil systém proti prekročeniu maximálneho tlaku – takéto zariadenie sa musí 
umiestniť čo najbližšie k zdroju tepla v prívodnom potrubí, medzi zdrojom tepla a poistným 
ventilom nesmie byť uzatváracia armatúra. Poistné ventily musia vyhovovať prEN 1268-1 
s min. veľkosťou DN 15. 

Tlakové skúšky 

 Pred uvedením vykurovacieho systému do prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov 
kotolne sa vykonajú požadované tlakové skúšky vodou podľa STN EN 12828. 

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho 
výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s 
ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.  

Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako 
ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako 
požadovaný výrobok. 

Obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia zákazky. Konzultácia ohľadne 
predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie je možné uskutočniť v termíne najneskôr do 
termínu predkladania cenovej ponuky a to po telefonickej dohode s kontaktnou osobou 
uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky; Ing. Zuzana Zahorecová,                          
035/2851 326; 0948 955 311. 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky 

 Predpokladaná hodnota zákazky:    15.678,57 € bez DPH  
 

5. Termín dodania zákazky:  

 Do 21 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska 

 

6. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené 
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 
hľadieť akoby nebolo predložené. 
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7. Možnosť predloženia ponuky: 

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v súlade s opisom 
predmetu. 

 Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku v prílohe č.  2  a výkaz výmer - príloha č.4 
tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky, (verejný obstarávateľ bude akceptovať aj 
vlastnú cenovú ponuku uchádzača) 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena maximálna, 
pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov. 

 Ak je  uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú cenu bez DPH, 
sadzbu a výšku DPH a navrhovanú cenu vrátane DPH. 

 Cena musí byť stanovená v €. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

 
8. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. 

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky zo 
strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 
9. Podmienky účasti uchádzačov: 

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:  
 
 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť 

oprávnený poskytovať verejnému obstarávateľovi požadovanú službu, 

 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

10. Náklady na ponuku: 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

  
11. Obsah cenovej ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať: 

 základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo 
účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 1), 

 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
najnižšia cena s DPH na jednotlivé časti predmetu obstarávania (príloha č. 2), verejný 
obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača,  

 nacenený výkaz výmer (príloha č. 4.), 

 čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
(príloha č. 3) podpísané oprávnenou osobou uchádzača. 
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12.  Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky: 

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou  

      na adresu:    Mesto Komárno,  Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.           

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu 

 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu Mesta Komárno uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla 
   alebo miesta podnikania uchádzača), 

  obal musí byť označený :  
 

„Výmena vykurovacích rozvodov – Špeciálna ZŠ“ 
 

NEOTVÁRAŤ - KA 
 
 
13. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 24. septembra 2021 do 9.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnotené a verejný obstarávateľ ich vráti 
uchádzačom neotvorené. 

 
14. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania. 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 
zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 

    
15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti 
  jeho ponuky.  

 Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich 
cenovej ponuky.  

 
16. Použitie elektronickej aukcie:  

  Nie 
 
17. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky 
 podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
 obstarávanie  zrušiť v prípade ak: 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto  výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

      - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 
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 Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok 
vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na 
vyfinancovanie takého objemu prác. 

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu 
obstarávania,   verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania 
ďalšieho uchádzača   v poradí. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
 ponúk  v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa 
 alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto   
obstarávaní.  

 

                

V Komárne, 14.09.2021                                                          Ing. Attila Kulcsár Szabó 

                                                                                              vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                               a životného prostredia 
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Príloha č. 1                    
Identifikačné údaje uchádzača 

(v súlade s výpisom z Obchodného registra/Živnostenského registra) 
 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 

IČO:                                                                  ............................................................ 

 

DIČ:               ............................................................ 

Bankové spojenie:             ............................................................ 

Číslo účtu:              ............................................................ 

 

Právna forma:                                                   ............................................................ 

 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:         ............................................................ 

 

Kontaktné údaje uchádzača:                            ............................................................ 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:               ............................................................ 

 

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

 

Fax:                                                                  ............................................................ 

 

E-mail:                                                              ............................................................ 

 
 

V .......................................     dňa .............................................. 
 
 
 

                                                 Pečiatka, podpis ...................................................... 
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Príloha č. 2 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
 

Verejný obstarávateľ:   

Mesto Komárno 

Predmet zákazky:  

„Výmena vykurovacích rozvodov budovy Špeciálnej základnej školy“ 
 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 
 
 

Názov 
Hodnota zákazky 

 bez DPH 
Hodnota DPH 

Hodnota zákazky 
 s DPH 

Výmena vykurovacích 
rozvodov budovy Špeciálnej 

základnej školy 
   

 
 

 
 
 

Dátum, pečiatka, podpis:    .............................................................. 
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Príloha č. 3. 
 
 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

..............................................................  ako konateľ spoločnosti ............................................ 
týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32. Ods. 1 písm. f) zákona              
č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením 
podľa § 32 ods. 2 písm. f). 

 

 

Vyhlasujem, 

 

 

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

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

dátum                                                           podpis 



 9 

Príloha č. 4 
 
Výkaz výmer 
 
Výmena vykurovacích rozvodov budovy Špeciálnej základnej školy 
 


