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VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY – ZASLANIE 

            ( k prieskumu trhu) 

 

 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na zákazku na uskutočnenie stavebných 

 prác „Rekonštrukcia ústredného kúrenia, kotolne – výmena kotlov v ZŠ Dr. J. Dérera, Štefánikova 

7, 901 01 Malacky“. V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie  ponuky v rámci prieskumu 

trhu.  

 Veríme, že sa  procesu  verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú  

ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 

 S pozdravom 

                          JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.              

                                    Primátor mesta 

Príloha: Výzva na predloženie  ponuky 

Správa o vykonaní odbornej prehliadky plynového zariadenia v zmysle zákona č. 124/2006 

Z. z. , vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  

Zápis o odbornej prehliadke 

Protokol o zistení závad 

Posúdenie tepelnej bilancie školy 

Pôdorys kotolne 

Výkaz výmer 

Zmluva o dielo (priložený návrh nie je možné meniť, iba doplniť požadované údaje)  
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V   Ý   Z   V  A 
zákazka  

podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

„Rekonštrukcia ústredného kúrenia, kotolne – výmena kotlov  na ZŠ Dr. J. Dérera, 
 

Štefánikova 7, 901 01 Malacky“. 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Malacky 

Sídlo: Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

IČO: 00304913 

Telefón: 034/ 7966157, +421 949 671 702 

Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová 

e-mail: eva.sokolova@malacky.sk 

2.  Typ  zmluvy:  

Zmluva o dielo   

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola Dr. J. Dérera, Štefánikova 7, 901 01 
    Malacky 
 4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Stav kotolne na ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách:  
 

Na základe protokolu o zistení závad plynového zariadenia a správy o vykonaní odbornej 
prehliadky je potrebné odstrániť havarijný stav v kotolni opravou ústredného vykurovania – 
výmenou plynových kotlov o tepelnom výkone min. 380 kW. Havarijný stav je nutné okamžite 
riešiť, aby sa vzhľadom na vykurovaciu sezónu neohrozil vyučovací proces žiakov. 

Predmetom zákazky bude odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia na ZŠ Dr. J. 
Dérera v Malackách výmenou dvoch kotlov za nové dva kotly kondenzačné, demontáž starých 
kotlov, montáž nových kotlov a ďalšie nevyhnutné práce pri rekonštrukcii kotolne s napojením 
kotlov na dymovod do komínového prieduchu. Súčasťou dodávky budú aj revízne správy elektro, 
plynu, tlakových nádob  a iné povinné skúšky (napr. úradná tlaková skúška plynového potrubia na 
pevnosť a tesnosť), uvedenie plynových kotlov do prevádzky oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 
124/2006 Z.- z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v súlade s platnými zákonmi. 
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Rekonštrukcia kotolne bola realizovaná v roku 2000, v kotolni boli osadené dva kotle Frohling 
Euroval 2000 NT 350 kW. T. č. je jeden kotol nefunkčný a je mimo prevádzky. Druhý kotol 
v dôsledku vzniknutých prasklín bol niekoľko krát zvarovaný. Teleso kotla je natoľko oslabené, že   
prasklina pri prevádzkovaní sa objavuje znova na druhom mieste a začne vytekať voda zo systému. 
Prevádzka kotla je veľmi riziková.   

Uvedené práce môže uskutočňovať len osoba, ktorá má platné osvedčenie v zmysle  
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. 
5. Variantné riešenie: nie 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 3 týždne 

7. Uplynutie lehoty na predkladanie  ponúk:  

a) dňa  5.02.2018 do 09.00  hod. 

b) doručenie v listinnej podobe poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne do 

podateľne na tej istej adrese   

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v  €  bez DPH a v € s DPH, uchádzač, ktorý nie je 

plátca DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke. 

Ponuka bude označená  „Ponuka /OP –„Rekonštrukcia ústredného kúrenia, kotolne – výmena  
kotlov  na ZŠ Dr. J. Dérera, Štefánikova 7, 901 01 Malacky“ -  NEOTVÁRAŤ!“. 
 

Ponuka bude obsahovať návrh zmluvy o dielo, rozpočet, doklad o oprávnení  dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné  práce, poskytovať   služby k predmetu obstarávania, osvedčenia v zmysle  
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - postačujú kópie, certifikáty kotlov v slovenskom jazyku – postačuje 
kópia. 

8. Určenie podmienok účasti  

    – doklad o oprávnení  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné  práce, poskytovať   služby    - 
postačuje kópia, osvedčenia v zmysle  Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. 
9. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa 
bude financovať formou bezhotovostného platobného styku. 
10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

− cena v €  bez DPH, 

11. Iné: Vo výkaze výmer sú uvedené názvy, môžu byť i ekvivalenty, ale treba u jednotlivých 
položiek uviesť typ a špecifikáciu.  
 

Malacky dňa 25.01.2018 

                        

     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.              
                                 Primátor mesta  


