
Strana 1 z 1 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“)   

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

 Názov :  STEFE  Trnava, s.r.o.                                         

 Sídlo:   Františkánska 16, 917 32 Trnava 

 IČO :  36277215   

     Zastúpenie:  Ing. Ondrej Borguľa, konateľ  

                            JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA, konateľka                     

 

 Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Marek Krištofík, útvar/odbor  FM 

email: marek.kristofik@stefetrnava.sk 

 

2. Názov zákazky: Dodávka a montáž VZT – Pizzeria History 

3. Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce 

                 45262600-7 Rôzne špecializované stavebné práce 

 

4. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO  

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: v pivničných priestoroch meštianskeho domu na Trojičnom 

námestí č. 11 v Trnave 

 

6. Čas realizácie zákazky: máj – jún 2019 

 
7. Opis predmetu zákazky:  

Osadenie novej VZT jednotky obsahujúcej rekuperáciu a jej pripojenie na existujúci potrubný 
rozvod VZT s vybudovaním novej odvodnej vetvy vedenej priestormi skladu a kuchyne s odsávacou 
výustkou nad dverami do kuchyne. Do priestoru reštaurácie – nad parket sa osadí dvojica 
vnútorných chladiacich jednotiek, ktoré budú zabezpečovať chladenie priestoru v letných 
mesiacoch a v špičkovej kapacite. Vonkajšie jednotky sa osadia v dvornej časti na samostatný 
„stojan“, pripojovacie potrubie bude vedené pozdĺž vetracej vetvy, vyvedené cez nasávací objekt, 
ďalej do dvora. 
 

8. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  
-najnižšia cena vrátane DPH – súčet všetkých položiek (nacenený výkaz výmer) 

 
Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na 
predloženie ponuky. 
Nacenený výkaz výmer - rozpočet bude súčasťou zmluvy o dielo. 

 

9. Stanovenie zmluvných podmienok:  Verejný obstarávateľ podpíše s víťazným uchádzačom 

priložený návrh zmluvy.  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta, pričom preddavky nebudú  poskytnuté. 

Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce. Lehota splatnosti 

faktúry je 30 dní. 

 

 

mailto:marek.kristofik@stefetrnava.sk


Strana 2 z 2 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk:  

  Lehota na predkladanie ponúk je do:  17.04.2019 do 12:00 hod. 

       Otváranie obálok s ponukami:              17.04.2019  o  13:00 hod.    

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:            

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16,  917 32 

Trnava 

11.  Obsah ponuky:  

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať:  

     - krycí list ponuky, s uvedením ceny diela 

     - nacenený výkaz výmer (rozpočet) 

     - doklady podľa bodu č. 12 

     - návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača, kde v bode 4.1 návrhu ZoD bude uvedená 

       cena diela z krycieho listu ponuky. 

 

12.  Podmienky účasti:  

- Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál, alebo overená kópia tohto dokumentu nie 
starší ako 3 mesiace), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača 
vykonávať predmet zákazky. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže doklady nahradiť 
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase 
predkladania ponuky.    
      

13.  Spôsob predloženia ponuky: 

      Ponuka sa doručí poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 

uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž-neotvárať“ a heslo súťaže :  

„Vzduchotechnika – Pizzeria History“  

14. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:  

 marek.kristofik@stefetrnava.sk 

 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

     Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH,  uvedie 

túto skutočnosť v ponuke).  Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady  na predmet zákazky. 

16. Náklady na ponuku: 

     Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného  

obstarávania. 

17. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

     Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom     

informáciu mailom o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma 

jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.  

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Obstarávateľ  

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit   v 
zmysle zákona č. 343/2015  

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, ak 

cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených 
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obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, 

za ktorých bola vyhlásená 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle „ZVO“             

- projektová dokumentácia v papierovej forme je k dispozícii k nahliadnutiu v prevádzkovej 

budove spoločnosti STEFE Trnava na Františkánskej ulici č.16 

- v prípade potreby obhliadky priestoru Pizzerie History kontaktujte nájomníka, p. Svatíka ( 0908 

719 385) 

 

 

            Dátum 02.04.2019 

          

          

       

 


