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 Výzva na predloženie cenovej ponuky  

v rámci výberu dodávateľa na stavebné práce  

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

Ing. Ondrej Borguľa, konateľ 

 

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Oľga Štefániková,  

  Tel: +421 (0) 918 601 512 

 email: olga.stefanikova@stefetrnava.sk 

 

Názov zákazky:  „ Úprava komínov a výmena kotlov – Františkánska 3 v Trnave “  

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

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Bytový dom vo vlastníctve Mesta Trnava a v správe STEFE Trnava s. r. o. na Ulici Františkánska 3 v Trnave. 

  

4. Čas trvania zákazky:  

 Začiatok dodania/ realizácie:                 do 14 dní od podpísania zmluvy  

 Ukončenie dodania / realizácie:     15.10.2021   

        

5. Opis predmetu zákazky:  

Na základe Zmluvy o dielo úspešný uchádzač zrealizuje úpravu 3 ks jestvujúcich komínových telies Schiedel 3-
zložkové tvárnicové s keramickou vložkou DN 200 mm   v prevedení  LAS, celkovej výšky komína cca 14 m bez 
napojenia na kanalizáciu na komíny s mokrou prevádzkou s napojením na kanalizáciu.  
Úspešný uchádzač zrealizuje úpravu 4 ks dymovodov samostatne vyvedených cez fasádu z kotlov v bytoch pre 
možnosť napojenia kondenzačných kotlov.  
Ďalej dodá 20 ks nových kondenzačných kotlov a bude realizovať práce spojené s ich výmenou -  demontáž 
a likvidácia starých turbo kotlov, osadenie nových dodaných kotlov s napojením na komínové teleso v súlade 
s platnými technickými normami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť. Úspešný uchádzač zabezpečí 
odborné preskúšanie komínov, dymovodov a plynových zariadení revíznym technikom a revízne správy predloží 
k dátumu odovzdania ukončeného diela. 

 
6. Stručný opis prác: 
1. Úprava 3 ks komínových telies – telesá upraviť na mokrú prevádzku s napojením na kanalizáciu s  
možnosťou použitia kondenzačných kotlov.  
- vyvložkovanie kom. telesa Ak vložkou DN 180 (certifikovanou) v prevedení 
      Teplotná trieda 250˚C. 
      Korozívna trieda – 1 
      Tlaková trieda – P1 
      Odolnosť voči pôsobeniu kondenzátu – W 
      Odolnosť voči vyhoreniu sadzí - O 
      Dimenzia vložky podľa výpočtu.- Kesa – Aladin 
Dodržať podmienky normy STN EN 15287-2 Komíny,  STN EN 1443 – Komíny všeobecné požiadavky. 
Tieto hodnoty platia aj pre prevedenie 4 ks dymovodov. 
2. Požiadavky a technické parametre kotlov : 
Vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom nerezovom zásobníku, výkon 25 kW,  palivo plynové,  typ 
kondenzačný s jedným zabudovaným nerezovým zásobníkom teplej vody 21 l. Kotol nemá vyžadovať žiadny 
ďalší priestor pre zásobník teplej vody, pretože všetky komponenty majú byť umiestnené v jednom boxe. Kotol 
má mať jednoduché ovládanie, založené na koncepte „Jedno tlačidlo – Jedna funkcia“. Okrem toho je nutné aby 
sa vyznačoval nízkou hlučnosťou, širokým rozsahom modulácie výkonu horáka a reguláciou podľa vonkajšej 
teploty – ekvitermickou reguláciou. 
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Kotol musí spĺňať požiadavky smernice ErP. 
Technické parametre 
Vykurovanie 

• Výkon pri tepelnom spáde 80/60°C: 4,9 - 18,1 kW 

• Výkon pri tepelnom spáde 50/30°C: 5,4 - 19,6 kW 

• Trieda ErP pre kúrenie: A 

• Palivo: zemný plyn  

• Normovaný stupeň využitia pri 40/30 °C: max. 108,4 % 

• Nastaviteľný rozsah teploty vykurovacej vody: 10 - 80 °C 

• Expanzná nádoba: 12 l 

• Max. pracovný tlak: 300 kPa 

• Odvod spalín: turbo 
Ohrev teplej 

• Objem zásobníka: 21 l 

• Výkon pri ohreve teplej vody: 5,1 - 25,5 kW 

• Maximálny tlak teplej vody: 1 MPa 

• Nastaviteľný rozsah teploty TÚV: 45 - 65 °C 

• Špecifický prietok teplej vody: 15 l/min 

• Trieda ErP pre ohrev TÚV: A 

• Expanzná nádoba: 2 l 
Elektrické parametre 

• Napätie/frekvencia: 230/50 V/Hz 

• Príkon: 134 W 

• Príkon v pohotovostnom režime: 5,4 W 

• Elektrické krytie: IPX4D 
 
3. Na záver je nutné vykonať preskúšanie komínov podľa § 19 Vyhlášky 401/2007Z.z. a plynových zariadení 
revíznym technikom. Revízne správy je nutné predložiť k dátumu odovzdania ukončeného diela. 
4. Likvidáciu odpadu je uchádzač povinný dokladovať. Nakladanie a likvidáciu odpadu pri realizácii diela je 
uchádzač povinný vykonať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 
5. Uchádzač je povinný byť registrovaný ako Obchodník /sprostredkovateľ  nakladania s odpadom, ktorý môže 

v súvislosti so stavebnými prácami vzniknúť na Okresnom úrade odbor starostlivosti o životné prostredie  podľa 

§ 98, prípadne má iné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom odpadu podľa § 97 zákona o odpadoch č. 

79/2015. 

7. Termín dodania prác:      do 15.10.2021 

 
8. Predpokladaná hodnota zákazky: cca 70 000,- Eur  

 
9. Rozsah predmetu obstarávania: Predmetom zákazky sú práce spojené s úpravou komínov a dymovodov,  

dodávka nových kondenzačných kotlov, ich napojenie a sprevádzkovanie a záverečné preskúšanie v zásade 
bez projektovej dokumentácie  a výkazu výmer obstarávateľa.  
 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 

uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu vlastníka objektu, Mesta Trnava. Verejný 

obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohy na predmet zákazky. Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky 

len za skutočne zrealizované práce. Lehota splatnosti faktúr je  30 dní. 

11. Stanovenie zmluvných podmienok:  verejný obstarávateľ podpíše s víťazným uchádzačom priložený návrh 

zmluvy. 

 

12.  Súťažné podklady: 

- Výzva na predloženie cenovej ponuky 
- Návrh Zmluvy o dielo  
- krycí list ponuky 
- Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO 
- Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača 
- Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
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- Príloha č. 4 - Informácie o subdodávateľoch 

 
13. Zverejnenie: Táto Výzva je zverejnená dňa  10.08.2021 na webovej stránke verejného obstarávateľa a 

následne zaslaná trom potencionálnym uchádzačom na vypracovanie ponuky. 
 

14. Lehota na predkladanie ponúk:  

 Lehota na predkladanie ponúk je do 18.08.2021 do 11:30 hod. 

     Otváranie obálok s ponukami:           18.08.2021  o  13:30 hod.    

     Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:   STEFE  Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava 

 

15. Obsah ponuky:  

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za účelom riadneho 

oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne 

definovanú ponuku. 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať:  

-      krycí list ponuky 
- doklady podľa bodu č.17 
- 1 x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača 
- ocenený výkaz výmer ( uchádzačom vypracovaný a ocenený ) 

 

16. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  

 
-najnižšia cena vrátane DPH 
 
-v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH, alebo nie  
 
Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.  
Ocenený výkaz výmer a prác bude súčasťou zmluvy o dielo. 

 
Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti. 

 

17. 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.  
Ďalšie podmienky účasti: 
 
Doklady predloží uchádzač ako kópiu týchto originálnych dokladov. Verejný obstarávateľ uzná ako 

rovnocenné osvedčenia vydané orgánmi členských štátov EÚ.  

Preukázanie splnenia podmienky na uzavretie zmluvy, nakoľko verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s 
uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak  u neho existuje dôvod 
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (ak konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami).  
 
Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: 
- v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo, 
- čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným 
obstarávateľom,  
- v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ 
uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu 
Európskej únie, ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho 
subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 

- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO ( príloha č. 1 ) 
- Identifikačné údaje uchádzača ( príloha č. 2 ) 
- Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov ( príloha č. 3 ) 
- Informácie o subdodávateľoch ( príloha č. 4 ) 
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18. 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 :   
„ Úprava komínov a výmena kotlov – Františkánska 3 v Trnave “  

 
19. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:  

 olga.stefanikova@stefetrnava.sk 

 

20. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH v  € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH,  uvedie túto skutočnosť v 
ponuke).  Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady  na predmet zákazky, náklady potrebné na dodržanie 
zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy 
na predloženie ponuky.. 

 

21. 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.  

 
 

22. 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.  

 

23. Ďalšie informácie 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 ponuku, ktorej cena niektorej z položiek bude výrazne prekračovať bežnú trhovú 

cenu za konkrétny úkon, resp. neprimerane vysoká, príp. nízka cena jednej z položiek v porovnaní s inými 
uchádzačmi  

 - si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku 
finančných prostriedkov vyčlenených 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“ 

 - Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 

   Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením uzavretej zmluvy  a relevantných 
informácii podľa §117 ZVO.   

   Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez 
časového obmedzenia. 

  

       Dátum 10.08.2021 


